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Cíle práce: zjištění pohybové úrovně ve vybraných atletických disciplínách a úrovně ve 

vybraných motorických testech u dětí mladšího školního věku, které docházely do atletického 

kroužku. Dalším cílem práce byla možnost porovnávání zjištěných výsledků a také zjištění 

postojů k atletice, jednotlivým atletickým disciplínám a testům pomocí anketního šetření. 

 

Metodika práce: pro splnění cílů práce bylo provedení testování pohybové úrovně u n=24 

vybraných svěřenců ročníku 1999-2001 (věk 9-11 let). Použití testování ve třech atletických 

disciplínách – 60 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem a následné provedení 

motorických testů - člunkový běh 4×10 m, skok do dálky z místa a autový hod  2kg 

medicinbalem, které odpovídají charakteru atletické disciplíny. Během sledovaného období 

docházelo k zaznamenávání docházky na tréninky a provedení anketního šetření s cílem 

zjištění postojů k atletice. 

 

Výsledky práce: práce je rozdělena na část teoretickou zabývající se rozborem základních 

pojmů a souvislostí tématu práce. Teoretická část práce čerpá z dostupné  vědecké literatury 

s tématem práce související. Následující, druhou  partií je část praktická. V ní byly  

prezentovány výsledky testování atletických disciplín a s nimi spojené motorické testy a 

výsledky anketního šetření. Výzkum ukázal, že děti ve sledovaném věku 9 – 11 let docházejí 

na atletický trénink dle svých možností co nejvíce a že vysoká pohybová úroveň 

v motorických testech je předpokladem vysoké pohybové úrovni v atletických disciplínách. 

Dalším zjištěním bylo, že v tomto věku je více než vhodné používat při testování výkonnostní 

tabulky, beroucí v potaz pohlaví a ročník narození dítěte. Výsledek anketního šetření ukázal, 

že pouze necelých 17  dětí dává přednost motorickým testům před atletickými disciplínami, 

že nejoblíbenější atletickou disciplínou je běh na 60 m a že děti mají postoj ke sportovnímu 

vzoru prozatím nevyhraněný. 

 

Klíčová slova: atletika, atletická přípravka, testování, motorické testy, anketa, postoje 

 2



Abstract  

 

Titule: Children´s athletic prep 

 

Student: Kristina Volfová 

 

Supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 

 

Aims: Detection of the motion level in selected athletic events and level in selected motor 

tests of school-age children who were attending the athletic club. Another goal of this study 

was the possibility of comparing the observed results and the identification of attitudes 

towards athletics, individual athletic disciplines and tests, using survey. 

 

Methodology: to reach the goals of this study we performed tests of the kinetic levels in 

group n = 24 of selected athletes borned between 1999-2001 (age 9-11). They participated in 

tests of three athletic events - 60m, long jump and cricket ball throw and  3 subsequent motor 

tests - shuttle run   4 x 10 m, long jump from place and throw the medicine ball 2 kg, which 

correspond with athletic events. During this study we recorded the attendance in trainings and 

made a survey about their attitude to athletic.  

 

Results: work is divided into theoretical analysis dealing with fundamental concepts and 

contexts of the work. The theoretical section uses the information from available scientific 

literature related to the topic of work. Next, the second part is practical part. There were 

presented  the results of athletic disciplines and their associated motor tests and the results of 

the survey. Research has shown that children in the  age of  9-11 years are attending an 

athletic trainings as much as possible and that a high level of movement in motor tests is a 

prerequisite for high-level motion in athletic events. Another finding was that using the 

performance tables in testing at this age is very suitable, with the records of sex and year of 

birth. Outcome of the survey showed that only less than 17% of children prefered the motor 

testing before the athletic disciplines, the most popular athletic discipline is 60 m run and that 

children have ambivalent attitude to sports idol at this age. 

 

Key words: track and field, athletic prep, testing, motor tests, survey, attitude 
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1. ÚVOD 

Předkládaná bakalářské práce řeší problematiku atletické přípravky dětí. Prvním 

důvodem proč psát bakalářkou práci na atletické téma byl můj velice kladný vztah k atletice 

jako takové. Od roku 2003 se aktivně věnuji atletice a od roku 2006 reprezentuji Českou 

republiku na velkých atletických soutěžích v běhu 400 m překážek. Druhý důvod je v tomto 

případě daleko podstatnější. Mám velice kladný vztah k dětem a již čtvrtý rok pracuji jako 

trenérka atletických přípravek v atletickém oddíle ASK Slavia Praha. V roce 2006 jsem 

úspěšně absolvovala školení trenérů  III. třídy a ve výše uvedeném oddíle jsem začala trénovat 

smíšenou skupinu šestiletých dětí. Některé z pedagogických postupů mne jako trenérky jsou 

součástí řešené bakalářské práce.  

 Vlastní práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části práce se věnuji 

především charakteristice atletiky, všeobecnou charakteristikou sportovní přípravy mládeže a 

fyziologicko-anatomickým profilem jednotlivých vývojových období. Ve druhé části, která je 

praktická, jsou potom zveřejněny výsledky mého pedagogického pozorování. Výsledky 

samotného testování dětí, které bylo součástí praktické části, mi neposloužily pouze k účelům 

této bakalářské práce, ale i pro moji vlastní trenérsko pedagogickou činnost. V současné době 

stále trénuji smíšenou skupinu a jelikož jsem velký odpůrce dělení skupiny na dívky a chlapce 

v takto nízkém věku, zabývám se ve své práci otázkou, zda-li desetileté a jedenáctileté děti již 

vykazují rozdíly ve výkonnosti mezi dívkami a chlapci. Dále se zabývám otázkami, zda-li 

atletická výkonnost souvisí s výkonností v motorických testech, které byly součástí praktické 

části taktéž. Pro zjištění vztahu dětí k atletice jsem vytvořila anketní šetření, které mi mělo 

napovědět na otázku jakou roli sehrává atletika u dětí této věkové kategorie a zda-li mají děti 

v tomto věku své atletické vzory.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 
2.1  Charakteristika atletiky  

 

Pojem atletika pochází z řeckého slova áthleon, což  původně významově znamenalo 

boj, popřípadě závodění. Mezi sporty má atletika zásadní postavení. Řadí ji tam podle 

Choutkové (1984) přirozený charakter základních atletických disciplín a dále důraz jakým 

klade na výchovu dorůstající mládeže z hlediska cílevědomosti, vytrvalosti, sociální interakce, 

atd.. Pohybový základ atletiky, jak také uvádí Vindušková a kol.(2003), tvoří přirozené 

pohyby jako běh, hod, skok či chůze, které se dále výrazně uplatňují v celé řadě dalších 

sportovních odvětvích. Můžeme tak konstatovat, že atletika může být jedním z prostředků, 

který napomáhá celkové pohybové kultivaci člověka.  

Choutková (1984) se dále zmiňuje o všestranné atletické přípravě zajišťující 

všestranný pohybový rozvoj, zdatnost a všeobecnou tělesnou výkonnost. Proto je atletika 

nepřehlédnutelnou součástí osnov tělesné výchovy na základních i středních školách. Jednou 

z největších výhod atletiky  je objektivní měřitelnost jejích výkonů a možnost pravidelně  a 

průběžně kontrolovat a srovnávat vlastní výsledky dosažených výkonů (Kaplan, 2009). Díky 

své rozmanitosti disciplín, možnosti individuálních i kolektivních závodů patří atletika mezi 

nejvšestrannější a nejzajímavější sporty (Jeřábek, 2008). 

Atletika je svým obsahem velmi různorodá a některé disciplíny se navzájem liší téměř 

po všech stránkách. Většina atletických disciplín vychází z přirozených pohybových činností 

a je zdrojem i běžných dovedností potřebných pro život. Současný atletický program je tvořen 

mnoha disciplínami. Některé si téměř zachovávají svou ,,antickou“ podobu, jiné  vznikly 

z tradičních pohybových činností některých národů a některé uměle zásluhou atletických 

nadšenců. Atletika tedy obsahuje disciplíny velmi rozdílného zaměření, rychlostního, silového 

i  vytrvalostního charakteru. Pokud tedy chceme atletiku nějak blíže charakterizovat, musíme 

disciplíny rozdělit do skupin, které jsou si příbuzné. A to např. základní pohybovou 

charakteristikou, fyziologickými nároky, technikou provádění, způsobem závodění ap.  jak 

tvrdí Jeřábek (2008). Následně bychom chtěli uvést základní rozdělení a stručnou definici jak 

ji člení Jeřábek (2008):    
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a) Sprinty. Do kategorie sprintů řadíme všechny běhy do 400 m včetně, a to jak běhy hladké, 

tak překážkové. Stejně tak i štafetové běhy. Výkon ve sprintech je z hlediska biomechaniky 

dán dvěma základními činiteli. Jsou to délka a frekvence kroku. Ideální poměr mezi nimi  je 

pro každého jedince individuální a závisí především na stavbě těla, tělesné výšce, délce 

dolních končetin a také na typu nervové soustavy (Jeřábek, 2008). Následně je dělíme na: 

- mistrovské disciplíny v kategorii dorosteneckých, juniorských a dospělých jsou 100 

m, 200 m, 400 m, 100 m př., 11 0m př., 400 m př., 4×100 m, 4×400 m,  

- v kategorii žactva se jedná o disciplíny: 60 m, 150 m, 300 m, 60 m př. pro mladší 

žactvo, 100 m př.a 200 m př.  pro starší žactvo, 4×60 m a 3×300 m,  

- disciplíny pro přípravky jsou 60 m, 150 m a 4×60 m. 

 

b) Běhy se týkají vzdálenosti nad 400 m. Běhy patří mezi vytrvalostní disciplíny prováděné 

nízkou, střední a submaximální intenzitou. Úroveň vytrvalosti je určena především funkční 

schopností oběhového ústrojí, dýchací soustavy, charakterem látkové výměny, stavem 

energetických zásob a nervové soustavy, jakož i koordinací orgánů a systémů ( Vindušková a 

kol. 2003). Dělíme je na: 

- mistrovské disciplíny v kategorii dorosteneckých, juniorských a dospělých jsou 800 

m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, maratón, 3000 m překážek,  

- v kategorii žactva se jedná o disciplíny 800 m a 1500 m pro mladší žactvo, pro starší 

žactvo jsou přidány i 3000 m a 1500 m překážek,  

- disciplíny pro přípravky je 600 m. 

 

c) Skoky dělíme podle charakteru na skoky horizontální (skok daleký a trojskok) a vertikální 

(skok vysoký a skok o tyči). Charakteristikou těchto disciplín je vysoká náročnost na 

technické, rychlostně silové disciplíny a koordinační pohybové schopnosti. (Vindušková a 

kol. 2003). Jsou děleny na:  

- mistrovské disciplíny v kategorii dorosteneckých, juniorských a dospělých jsou: skok 

daleký, trojskok, skok vysoký a skok o tyči,    

- v kategorii žactva se vzhledem k náročnosti na pohybový aparát vynechává trojskok a 

vzhledem k technické náročnosti se skok o tyči zařazuje až po starší žactvo,  

- disciplínou pro přípravky je pouze v soutěžním charakteru skok daleký. 
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d) Mezi vrh a hody patří vrh koulí, hody míčkem, oštěpem, hod diskem a kladivem, které 

tvoří samostatnou skupinu technických disciplín. Technika vrhu nebo hodu u vrhačů špičkové 

výkonnosti představuje velmi stabilní motorickou dovednost vypracovanou za dobu několika 

let (Šimon, 1997). Základním rozdílem mezi vrhem a hodem je způsob, jakým je načiní 

zrychlováno a vypouštěno. Z biomechanického pohledu můžeme vrh a hod posuzovat jako 

šikmý vrh vzhůru. Platí tedy, že vzdálenost, do které závodník náčiní pošle, je přímo úměrná 

odhodové rychlosti a úhlu odhodu (Jeřábek, 2008). Mezi disciplíny rychlostně-silového typu 

řadíme vrh koulí a hod kladivem, kdežto disciplíny hod oštěpem a míčkem, které jsou typicky 

švihové disciplíny jsou nejvyšší nároky na pohybovou rychlost (Šimon, 1997). Dělíme je: 

- mistrovské disciplíny v kategorii dorosteneckých, juniorských a dospělých jsou vrh 

koulí, hod diskem, kladivem a  oštěpem. Shodné disciplíny má i starší žactvo, ovšem 

s nižší hmotností náčiní,  

- mladší žactvo má ve svém programu pouze vrh koulí a hod míčkem,  

- přípravka pouze hod míčkem o hmotnosti 150g. 

 

e) Atletické víceboje se skládají z jednotlivých atletických disciplín, jejichž pořadí je přesně 

dáno ve dvou po sobě jdoucích dnech. Ve vícebojích mohou startovat závodníci od 

žákovského věku. 

  

 

 

2.2    Význam atletiky pro pohybovou kultivaci dětí 

 

Účinnost jednotlivých atletických disciplín můžeme hodnotit z několika úhlů pohledu, 

a to jak z hlediska tělesného rozvoje a zdravotního, tak také z pohledu sociálního. Choutková, 

Fejtek (1991) vidí hlavní význam atletiky pro pohybovou kultivaci dětí v následujících 

bodech: 

- atletika může být jedním z nástrojů upevňujícím základní pohybové návyky jako je 

chůze, běhy, skoky a hody, které jsou nezbytné nejen pro provádění rozmanitých 

sportovních činností, ale hlavně se některé základní disciplíny uplatňují 

v každodenním životě dětí a mládeže, 
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- některé atletické disciplíny mohou být aplikovány jako účinný prostředek k odstranění 

svalových dysbalancí, jednostranné zátěže, ale i jako kompenzace nevhodného 

způsobu života zejména z hlediska zdravotního, 

- volnočasové formy atletiky, a to zejména modifikované atletické disciplíny, atletické 

hry a upravené soutěže vedou k růstu motivace a větší chuti na účasti v tělesné 

výchově a sportu obecně.  

 

Atletika je tak prostředkem zábavy, seberealizace a sociálního vyžití z hlediska 

naplňování potřeb navazování sociálních kontaktů. Je samozřejmě také nástrojem ke 

zvyšování výkonnosti jakožto i obecné zdatnosti. S všestranným tréninkovým procesem 

s rozmanitým obsahem se setkáváme u dětí mladšího i staršího školního věku.  

 V rámci tréninkového procesu není na škodu připomenout i význam průpravných 

cvičení. Tato cvičení mívají komplexní účinnost. Diferencovaně prováděná napomáhají ke 

zdokonalování techniky, ale i k rozvoji speciálních pohybových schopností. Atraktivita 

tréninkového procesu může mít tak velký význam pro jeho účinnost, ale i pro vytvoření zájmu 

o  atletiku, a to trvalého rázu. 

Během tréninkového procesu je nutno dbát na následující požadavky jak je uvádí 

Choutková s Fejtkem (1991): 

- Při nácviku pohybových dovedností klademe důraz na opakované zařazení atletické 

disciplíny ve více atletických jednotkách. Nácvik dovednosti by měl být zakončen 

kontrolou, zda žák danou dovednost opravdu zvládl. 

- Při nácviku využíváme zjednodušených podmínek (lehčí náčiní, snížené překážky, 

pomocné disciplíny, netradiční náčiní atd.). 

- Nácvik techniky je doprovázen využitím kondičních cvičení, kde se uplatňuje 

postupně zvyšovaná zátěž a cykličnost. 

- Tréninkový proces je veden tak, aby byl současně přípravou dětí na atletické závody, 

zároveň zařazujeme tréninkové jednotky s atleticko-herním obsahem. 

- Výchovně vzdělávací proces se organizuje tak, aby byli zaměstnáni všichni jedinci a 

využil se veškerý prostor a použilo se maximálního počtu náčiní a nářadí. 

 

Cílem atletiky u dětí mladšího školního věku je dle Choutkové a Fejtka (1991) 

osvojení si základních atletických dovedností, rozvoj příslušných pohybových schopností, 

znalosti základům atletiky, pravidel a dosažení určité úrovně výkonnosti dle subjektivních 

možností.  
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Tento trenérský výchovně vzdělávací proces vyžaduje nejen dobré pedagogicko-

psychologické znalosti trenéra, ale i jeho vysokou odbornou připravenost, pěkný vztah 

k dětem a k atletice samotné. Vlastnosti jako trpělivost, cílevědomost, houževnatost, laskavost 

a vynalézavost by u trenéra mládeže rozhodně neměly chybět. Trénink dětí neklade vysoké 

nároky pouze na určení správného tréninku, avšak trenér hraje v tomto věku důležitou roli 

jako vzor. Svým jednáním svěřence vychovává a ovlivňuje jejich osobnost (zájmy, postoje, 

přesvědčení). Osobním příkladem sehrává v tréninkovém procesu významnou roli 

(zásadovost, dochvilnost). Při citlivém o odborném vedení členů skupiny určuje i celoživotní 

kladný vztah svěřenců k atletice. Trenér by měl mít o členech své skupiny co nejvíce 

informací. Potom může vést trénink s přihlédnutím k individuálním zákonitostem každého 

z nich. Jak tvrdí Perič (2004), měl by trenér dodržovat určité pedagogické zásady, tedy 

uvědomělost a aktivitu (pro pochopení smyslu prováděné aktivity), dále přiměřenost                

(provádět aktivity odpovídající psychickému vývoji a mentální vyspělosti dětí), trvalost, 

názornost a soustavnost. Výhodou práce s dětmi je poměrně rychlý výkonnostní růst, který je 

však podmíněn nejen péčí trenéra, ale i biologickým vývojem jedince. Trenér by měl dbát na 

dlouhodobou koncepci sportovní přípravy a na  postupný a plánovitý rozvoj výkonnosti 

s cílem dosáhnout vrcholu v dospělém věku. Toto je v současné době velmi diskutované téma, 

protože se velmi často setkáváme s předčasnou atletickou specializací dětí ale i mládeže 

(Vindušková a kol., 2003) 

 

 

 

2.3. Všeobecná charakteristika sportovní přípravy dětí a mládeže 

 

Jak bylo výše uvedeno atletika je sportem, který se svým obsahem a charakterem 

velice významně podílí na všestranné pohybové kultivaci dětí. Aby jedinec dosáhl 

individuálních úspěchů v podobě dobrých výkonů, musí bezpodmínečně projít fází tréninku 

(Kaplan, 2009). Sportovní trénink dětí a mládeže je velmi důležitou oblastí, která se 

vyznačuje  ve srovnání s tréninkem dospělých řadou zvláštností, protože je v podstatě první a 

základní etapou dlouhodobého tréninku a má nesmírný význam při pokládání základů 

budoucího rozvoje a sportovní výkonnosti sportovců. Sportovní příprava mládeže však nemá 

opodstatnění pouze ve smyslu systematizovaného tréninku talentovaných jedinců 

s perspektivou na vrchol v dospělosti, ale i ve sportu výkonnostním či ve volnočasových 
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aktivitách. Sportovní trénink má tedy v tomto směru úkoly širšího rázu a při správném 

zaměření by měl být účinným prostředkem upevňování zdraví, všestranného rozvoje 

organismu, zvyšování zdatnosti a výchovy v nejširším slova smyslu. Je nutno také vědět, že 

veškerá činnost v mládí neměla pouze charakter přípravy na dospělý věk, ale tvořila i vlastní 

náplň života dětí a mládeže (Choutka, Dovalil, 1991). Důležité je členění jednotlivých etap 

sportovního tréninku, které níže uvádím. 

Jestliže si uvědomíme, že tréninkové a soutěžní zatížení působí jako adaptační proces, 

který vyvolává morfologické a funkční změny v organismu, pak je zřejmé, že se bude jednat o 

proces dlouhodobý. Růst a vývoj organismu sportovce působí na vývoj jeho výkonnosti od 

počáteční k vrcholové výkonnosti. Časové členění koncepce tréninkového procesu od 

jednotlivých etap umožňuje zpřesnit cíle a úkoly tréninku pro konkrétní etapy přípravy. 

V zásadě jsou rozlišovány 3 etapy: etapa základního tréninku, etapa specializovaného a 

vrcholového tréninku. V praxi se ještě někdy uvažuje o etapě sportovní předpřípravy 

(Vandrolová in Vindušková a kol., 2003). 

 

 

2.3.1. Etapa sportovní předpřípravy 

 

Etapa sportovní předpřípravy je počáteční etapou sportovního tréninku. Týká se dětí, 

které již projevily určitý zájem o sport. Tréninková činnost v této etapě má velmi všeobecný 

charakter a jejími hlavními úkoly jsou: zabezpečení optimálního tělesného a psychického 

rozvoje, upevňování zdraví a zvyšování odolnosti, zajištění všestranného pohybového a 

funkčního rozvoje a výchovy kladných morálních a volních vlastností, v neposlední řadě i 

vytvoření a upevnění návyku pravidelného cvičení a kladného vztahu k tréninku. Tréninkový 

proces v tomto období se řídí zejména těmito zásadami: všestrannost, perspektivnost, 

přiměřenost a systematičnost a je zaměřen zejména na zvládnutí co největšího množství 

pohybových dovedností a základů techniky a na všestranný rozvoj pohybových schopností. 

(Choutka, Dovalil, 1991).  

Jedním z důležitých úkolů atletického tréninku dětí, obzvláště v tomto období, by měl 

být prožitek a radost z pohybu. Dětský věk je charakteristický hrou a proto je třeba si hrát, 

soutěžit apod. (Kaplan, 2009).  Hrát si je přirozeností dětí. Podstatou jejich her je 

seznamování se s okolním světem, učení se mnoha novým činnostem, zjišťování toho, co 

vlastně dovedou či nedovedou. Hry slouží k osvojování si mnoha dovedností, ať již 
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pohybových nebo sociálních, které se později uplatňují ve vážnější podobě hledání 

profesionálního uplatnění, či náplni volného času. Zatímco malé děti (ve sportu se jedná o děti 

ve věku 5-9 let) si chtějí hrát, starší děti již chtějí hrát (Perič, 2006). Malé děti si hrají, jejich 

hry jsou většinou nesoutěžního charakteru, protože v tomto věku není dětský organismus na 

soutěžení dostatečně psychicky připraven. Skutečnost vítěze a poraženého ovlivňuje jednání 

dětí a chování se k sobě samým. Děti mohou začít posuzovat svou osobu od toho, koho 

porazily a dívají se na své kolegy jako na soupeře. Pokud se dostanou několikrát po sobě do 

role poražených, mohou začít pochybovat o svých schopnostech, a zmenšuje se jejich zájem o 

další aktivity podobného charakteru (Bartůněk, 2001). Naopak u starších dětí už není cílem 

vlastní hraní, ale určitý výkon, který ukazuje na schopnosti, dovednosti a psychické vlastnosti 

jedince či skupiny (Perič, 2006). 

Etapa sportovního předpřípravy se uskutečňuje zejména na základních školách 

v hodinách pohybových her a zároveň ve sportovních oddílech a klubech v tzv. přípravkách. 

Zde se poskytuje zájemcům o sport příležitost projevit nadání a předpoklady pro perspektivní 

růst sportovní výkonnosti (Choutka, Dovalil, 1991). 

 

 

2.3.2 Etapa základního tréninku 

 

Etapa základního tréninku je počátečním obdobím dlouhodobého tréninku ve 

vybraném sportovním odvětví (Choutka, Dovalil,  1991). Prvořadým úkolem je celkový 

harmonický rozvoj osobnosti, upevnění zdraví a podporování přirozeného tělesného a 

psychického vývoje. Výkon se v tomto období klade jako perspektivní, vzdálený cíl a 

momentálně dosahovaný výkon nelze považovat za jediné kritérium správnosti tréninku. 

Musíme posuzovat celkový stupeň rozvoje v mnohem širším záběru, jako je držení těla, 

úroveň obratnosti, pohyblivosti, vytrvalosti a další. Cílem základní etapy je vytvořit návyk na 

pravidelný trénink a kladný vztah k němu. Trénink by měl být co nejpestřejší, nejvyšší důraz 

se klade na rozvoj všestrannosti a obecně pro trénink platí princip stupňování nároků (Dovalil 

a kol, 2007). Během této etapy, kdy stále dbáme na zásadu všestrannosti a respektujeme 

věkové zákonitosti vývoje organismu a osobnosti mladého atleta, využíváme co nejvíce i 

neatletické činnosti jako je např. házená, fotbal, tanec, gymnastika, plavání, běh v přírodě, 

turistika a další (Millerová, Dostál, Šimon, Vindušková, 1994). Všeobecná příprava je 

zaměřena na optimální rozvoj obecných pohybových schopností a funkcí všech orgánů. 

Trénink musí být pestrý, emocionální a tak náročný, aby splnění postupných cílů vyžadovalo 
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přiměřené úsilí. Nesmíme však opomínat technickou přípravu, jelikož v tomto období si děti 

osvojují techniku rychle a poměrně snadno. Děti orientujeme na vícebojařský trénink. Velká 

plastičnost mozkové kůry umožňuje jednak vytvářet nové pohybové dovednosti na základně 

již dříve zvládnutých pohybových činností, jednak reagovat rychle na nové požadavky a 

přizpůsobit se jim. K určitým nesnázím může dojít v období puberty, je to způsobeno 

nerovnoměrným vývojem jednotlivých orgánů a stavby těla, zatímco funkční stav centrální 

nervové soustavy zůstává stále na vysoké úrovni (Choutka - Dovalil, 1991). Dalším z cílů této 

etapy je osvojení si základních vědomostí o zvoleném sportu , tj. především o pravidlech, 

výstroji a jejím udržování, hygieně (Dovalil a kol., 2007). 

Tato etapa má v dlouhodobém sportovním vývoji mimořádnou důležitost, závisí na ní 

totiž možnosti tréninku v pozdějších letech. Chybí-li potřebný pohybový základ, perspektiva 

dalšího výkonnostního růstu se oslabuje. Zmíněná etapa by proto v žádném sportovním 

odvětví neměla být kratší než 2 – 3 roky, její zkrácení se rozhodně nevyplácí. Důrazem na 

všestrannost si trénink této etapy klade širší výchovné cíle. V praxi to znamená přijetí a 

prosazování takových názorů jako je: „cílem není vyhrávat či vítězit, ale závodit“. 

Specializovaný trénink v tomto období sice umožňuje rychlejší výkonnostní vzestup, ale jeho 

výhradní použití od počátku nutně povede k pozdější stagnaci, k vyčerpání možností 

speciálních prostředků jako adaptačních podnětů (Dovalil a kol, 2007). 

Ráda bych se teď ještě pozastavila nad otázkou předčasné specializace, která je 

v současné době velice diskutovaným tématem. Od 10. roku věku se začíná projevovat 

prepubertální etapa s velice výraznou pohybovou potřebou. Tato prepuberta znamená pro 

dětský organismus jakýsi ,,klid před bouří“. Dítě je z hlediska pohybových projevů velice 

tvárné a toho se mnohdy využívá (z našeho pohledu spíše zneužívá) k dosahování 

pohybových projevů, které ne vždy odpovídají biologickému věku. Zvláště pak v atletice, kde 

je nutná intenzivní a dlouhodobá příprava, se mnozí trenéři snaží dítě dovést před pubertou 

k vrcholovým výkonům. Mnohdy se dokonce vyskytuje i systematické a cílené odsouvání 

menarche. V olympijském hnutí to dokonce vedlo k zákazu startu jedinců mladších 15 let 

(Kučera, Dylevský, 1999).  

 

 

  2.3.3. Etapa specializace 

 

V této etapě se mladý atlet, povětšinou v kategorii dorostu (16-17 let) a juniorů  (18-19 

let), postupně specializuje na vybranou disciplínu podle individuálních předpokladů a zájmů.  
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V tomto období dochází k rozvoji základních a speciálních pohybových schopností, 

rozšiřování zásob pohybových dovedností, zvládnutí a zdokonalování účelné techniky 

zejména ve vybrané atletické disciplíně, formování výkonové motivace (Vandrolová in 

Vindušková a kol., 2003). Tato etapa je charakteristická postupně se zvyšující intenzitou 

tréninkového zatížení a přechodem ke specializovaným tréninkovým prostředkům (Choutka, 

Dovalil, 1991). Přesto, jak tvrdí Dovalil, se výkon ve specializaci stále klade jako 

perspektivní cíl. Soutěžení se i nadále chápe jako prostředek ke zvyšování výkonnosti, úspěch 

v soutěži nemá rozhodující význam. Speciální sportovní výkon by měl být posuzován 

s přihlédnutím k technickému provedení (Choutka, Dovalil, 1991). Všestrannost z tréninku 

zcela nemizí, pozornost se však postupně soustřeďuje na ty pohybové schopnosti a 

dovednosti, které bezprostředně podmiňují a utvářejí výkon. Upevňuje se technika a ve vetší 

míře se začíná věnovat pozornost taktické přípravě (Dovalil a kol, 2007). Individuálně je třeba 

řešit otázku přechodu k plně specializovanému tréninku, nebo spíše do kdy není vhodné 

zahájit plně specializovaný a výkonnostně zaměřený trénink. Obecně přijímaným kritériem je 

dokončení růstu jedince. Biologicky akcelerovaní jedinci dokončují růst až o tři až čtyři roky 

dříve než jedinci vývojově opoždění. V době před dokončením růstu se na rozvoji výkonnosti 

kromě tréninku podílí i přirozený vývoj, teprve po dokončení růstu mluvíme o plném vlivu 

tréninkového zatížení na rozvoji výkonnosti (Millerová, Dostál, Šimon, Vindušková, 1994). 

 

 

2.3.4. Etapa vrcholového tréninku 

 

Je poslední etapou tréninkového procesu s cílem dosáhnout co nejvyšší výkonnosti. 

Začíná obdobím dospělosti, tedy přibližně od 20 let. Sportovec již plánuje vysoké sportovní 

cíle a věnuje jejich plnění veškeré úsilí. Rozvíjí kondiční, funkční a psychickou připravenost a 

vytváří předpoklady pro další růst výkonnosti.  Rozšiřuje zkušenosti ze soutěží a využívá je 

v taktickém jednání. Životní způsob podřizuje požadavkům tréninku. Atletický trénink se 

v této podobě řídí zásadami racionálního plánování a stavby tréninku, uplatňování hraničního 

zatížení při využívání všech forem regenerace a individuálního přístupu (Vandrolová in 

Vindušková, 2003). Přestože se v tréninku využívají převážně speciální tréninkové 

prostředky, všestrannost zcela nemizí. V návaznosti na předchozí mnohaletý trénink má etapa 

vrcholového tréninku tyto úkoly: dlouhodobě plánovat vysoké sportovní cíle, rozvojem 

kondiční, funkční a psychické připravenosti vytvářet předpoklady pro další růst výkonnosti, 

zdokonalovat a stabilizovat racionální sportovní techniku a upevňovat rysy osobnosti 
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(Choutka, Dovalil, 1991). Vrcholovým sportovcům, tj. mimořádně nadaným sportovcům, se 

vytvářejí zvláštní, často profesionální podmínky, sportovní činnost se pak stává pro vrcholové 

sportovce také určitým společenským závazkem (Dovalil a kol, 2007). Při nižší úrovni 

výkonnosti můžeme mluvit o etapě výkonnostního tréninku, kde hlavním cílem je podpora 

zdraví, psychické pohody a výkonových aspirací ( Millerová, Dostál, Šimon, Vindušková, 

1994). 

 

 

 

 2.4. Charakteristika fyziologicko-anatomického profilu jednotlivých  

            vývojových období 

 

Na základě výše uvedených etap sportovní přípravy je důležité stručně 

charakterizovat i fyziologické a anatomické profily. Každé věkové období má své 

psychosociální a anatomicko-fyziologické zákonitost, které jsou charakteristické pro danou 

věkovou skupinu. Zásadní změny probíhají v období dětství a adolescence. Jedná se o změny 

významné z hlediska sportovního tréninku, jelikož díky pohybovému rozvoji se u dítěte 

přirozeně zvyšuje výkonnost bez ohledu na to, zda sportuje, či ne. Další změnou, která 

pozitivně ovlivňuje výkonnost je zejména intenzivní růst, a to až o 50 cm za rok, tělesná 

hmotnost se obvykle zvyšuje až o 30 kg. Dochází k dozrávání vnitřních orgánů, které mohou 

během vývoje měnit svoji funkčnost a tím pozitivně ovlivňovat výkon. Dále dochází také ke 

změnám v chápání okolního světa a mění se vztah ke společnosti a lidem (Kaplan, 2009). 

Kromě kalendářního věku, který je dán datem narození, hraje ve sportu roli také tzv. 

věk biologický. Rozumí se jím skutečný dosažený stupeň vývoje. Tělovýchovné lékařství 

používá ke stanovení biologického věku hlavně ukazatele vývoje tělesné výšky a hmotnosti 

těla podle jednotlivých let, dále stavu kostní zralosti a stupně pokročilosti pubertálních změn 

(jedná se o vývoj hrtanu, pohlavních znaků, ap.). Občas se však objeví jedinec, který se těmto 

znakům ve své věkové kategorii vymyká. V zásadě se jedná o dva odlišné případy 

individuálně různého tempa vývoje podle Choutky a Dovalila (1991):  

1) akcelerace – vývojové zrychlení – biologický věk je vyšší než věk kalendářní, 

2) retardace – vývojové zpomalení – kalendářní věk převyšuje věk biologický. 
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Stupeň tělesného vývoje se totiž odráží na sportovní výkonnosti. Více vyvinutí jedinci 

dosahují dík své tělesné převaze poměrně dobrých výkonů (Dovalil a kol, 2007). 

 

Následně námi zkoumané dětské období můžeme podle Periče (2004) členit na mladší 

školní věk a starší školní věk. 

 

2.4.1 Mladší školního věk (6 – 11 let) 

 

 Je období,  kterému se budu ve svoji práci věnovat. V tomto věku dochází 

k plynulému růstu všech orgánů. Krevní oběh, plíce a ostatní vnitřní orgány se mění úměrně 

s rovnoměrným zvyšováním hmotnosti a výšky těla. Roste celková odolnost organismu. 

Kostra však není zdaleka vyvinutá, rovněž zakřivení páteře není trvalé. V tomto věku je velice 

důležité věnovat vysokou pozornost správnému držení těla (Dovalil a kol, 2007). Neměla by 

se však ani opomíjet vysoká potřeba pohybu. Stejnou dobu co sedí dítě ve škole, by mělo mít 

k dispozici pro volné hry jak tvrdí Kučera a Dylevský (1999).  

 Nedochází však pouze k rozvoji tělesnému, nýbrž i psychickému. Lavinovitě přibývá 

nových zkušeností, rozvíjí se paměť a představivost. Rysy osobnosti nejsou zdaleka ustáleny, 

děti charakterizuje impulsivnost, přechody z radosti do smutku a naopak. Vznikají silnější 

kamarádské vztahy, smysl pro čest, pravdu, spravedlnost, odvahu a dané slovo (Dovalil a kol, 

2007). V hierarchii dětských hodnot zcela dominuje fyzická zdatnost a fyzicky zdatní jedinci 

jsou vůdčími elementy kolektivu (Kučera, Dylevský, 1999). Slabě je zatím vyvinuta vůle. 

Pohyb působí dětem radost, není třeba je nutit, soutěží rády a s vervou. Základem jejich 

konání je hra. Dítě nedokáže dlouhodobě sledovat cíl a soustředit se. Porážky by neměly být 

důvodem stresujícího postoje. Dospělí jsou autoritou a trenér svým vedením tréninku může do 

vysoké míry ovlivňovat budoucí vztah svých svěřenců ke sportu (Dovalil a kol, 2007). 

 Díky vysoké spontánní aktivitě děti velmi snadno zvládají nové pohyby, ale na druhou 

stranu se nově osvojené pohybové aktivity velice snadno zapomínají (Kaplan, 2009). Věkově 

jsou děti tělesně i psychicky dostatečně vyvinuty k osvojování pohybových dovedností 

nejrůznějšího druhu. Mohli bychom vedené období nazvat jako nejpříznivější léta na 

pohybové učení  (Dovalil a kol, 2007). 

 Z hlediska tréninku je toto období velmi významné pro koordinační schopnosti, dobré 

jsou předpoklady pro pohyblivost a rychlostní schopnosti. Naopak toto období není vhodné 

pro silový rozvoj, pouze pro využití dynamické síly a  soustředěnější vytrvalostní rozvoj. Jak 

tvrdí Kučera a Dylevský (1999), vytrvalostní schopnosti jsou i v tomto věku přímo vázány na 
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motivační náplň. Pohybová výkonnost roste, nejsou větší rozdíly mezi chlapci a děvčaty. 

(Dovalil a kol., 2007). Jak už jsem uváděla výše, základem tréninku tohoto věku je hra. Proto 

by trenér měl volit takové pohybové aktivity, kde převládá herní přístup, příjemné prožitky 

jsou doprovázeny radostí a případný neúspěch by neměl být hodnocen příliš negativně 

(Kaplan, 2009). 

 

 

2.4.2 Starší školní věk (12 – 15 let) 

 

Starší školní věk je období od 12 let a je to relativně krátký, ale závažný  úsek lidského 

života, kdy začíná puberta. Mění se utváření těla, vnitřní prostředí, vybavení a také pohybová 

potřeba jak ve formě, tak i obsahu. Dochází k ještě rychlejšímu růstu než v předchozím 

období,  končetiny rostou rychleji než trup, což se nezřídka projevuje v menší pohybové 

koordinaci, v jakési nekoordinovanosti a neohrabanosti. Ve větší míře se tyto znaky objevují 

u chlapců (vrcholí kolem 14. roku ), u dívek (přibližně kolem 13. roku) jsou projevy méně 

výrazné (Dovalil a kol, 2007). Zvyšuje se svalová síla, ale ruku v ruce s ní se nezvyšuje 

pevnost šlach a vazů, kostní zrání apod. Proto se starší školní věk hodnotí jako kritická 

perioda vývoje, s manifestací onemocnění, která mohou způsobit přetížení (Kučera,  

Dylevský, 1999). Všechny  změny jsou tedy důsledkem řady složitých fyziologických 

pochodů souvisejících s rozvojem hormonální činnosti. Změny mohou mít individuálně různé 

tempo. Koncem období se již zvýrazňují mužské a ženské pohlavní znaky (Dovalil a kol, 

2007). 

Pro toto období jsou typické četné nerovnoměrné biologické změny, odrážející se i 

v psychologickém vývoji. Ačkoliv pubertální věk nelze zcela přesně vymezit, obecně se 

pohybuje v rozmezí 11 – 12 až 15 – 16 roky, individuálně to bývá různé. Intenzivní rozvoj, 

tělesné a duševní dospívání probíhá u děvčat zhruba do 17 let, u chlapců do 18 let. 

Nerovnoměrný tělesný vývoj ovlivňuje pohybové možnosti, v přímé souvislosti pokračuje 

přirozený vzestup výkonnosti, ale není jistě bez zajímavosti, že u mnohých dětí, hlavně u 

těch, které v předchozích letech pravidelně cvičily, trénovaly a trénují, dochází ke zhoršení 

koordinace v menší míře než u dětí ostatních. Zvětšují se i rozdíly mezi chlapci a děvčaty. 

Ačkoliv tělesná  výkonnost mezi 11 – 15 lety zdaleka nedosáhla svého maxima, 

přizpůsobovací schopnost je dobrá,  a to dává vhodné podmínky pro trénink. Vývoj i růst 

pokračuje, sice spěje ke konci, ale ukončen zatím není. Opět především osifikace kostí dále 

limituje výkonnost a zůstává omezujícím činitelem tréninku, na druhou stranu ale vhodně 
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zvolené systematické  pohybové aktivity mohou proces osifikace pozitivně ovlivňovat 

(Dovalil a kol., 2007). 

Nervový  systém je natolik tvárný, že umožňuje komplexní rozvoj rychlostních 

schopností: reakce, jednotlivých pohybů i rychlosti frekvence, důležité je v tomto směru 

proporčně působit na různé svalové skupiny, nejen na dolní končetiny. Období 10 – 13 let je 

považováno za období velice příznivé pro získání ,,rychlostního základu“. Jeho zanedbávání 

se v pozdějším tréninku kompenzuje jen velmi obtížně (Dovalil a kol., 2007). Pohyby 

naučené v tomto věku jsou většinou pevnější než ty, které se člověk učí v dospělosti. 

Prováděné pohyby jsou již účelné, ekonomické  přesné (Kaplan, 2009). 

V tomto věku však nelze připustit zatížení, které by pro dítě znamenalo extrémní 

vyčerpání 

Z pohledu psychického rozvoje dochází k zvětšení okruhu chápání, rozvíjí se paměť, 

rozšiřují se vědomostní obzory a objevují se znaky logického a abstraktního chápání. Zvyšuje 

se délka soustředění na činnost (Kaplan, 2009). Dochází k prohloubení citového života. 

Typická bývá náladovost, vychloubání se, usilování o samostatnost a vlastní názor. Zřetelněji 

se oddělují zájmy chlapců a děvčat (Dovalil a kol., 2007). 

Trenér by měl v tomto období vystupovat spíše jako starší, zkušenější kamarád a jít 

příkladem. Měl by disponovat značnou dávkou vědomostí, zkušeností a trpělivostí (Kaplan, 

2009). Správná volba sportovních aktivit ve správný čas je rozhodující pro budoucí 

výkonnost, naopak nesprávná a nepřesná určení typu zatížení mohou potlačit mnohé talenty. 

Proto výběr do specializovaného tréninku před pubertou je vždy riziko, které může vést ke 

ztrátě talentovaného jedince, a navíc jej poškodit nejen fyzicky, ale i psychicky (Kučera,  

Dylevský, 1999). 

 

 

 

2.5 Charakteristika pohybových schopností  

 

Zabývám-li se ve svojí práci pohybovou aktivitou, nesmím opomenout pohybové 

schopnosti, které jsou jejím předpokladem. Jak tvrdí Choutka a Dovalil (1991), pohybové 

schopnosti se nejčastěji definují jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů 

lidského organismu k pohybové činnosti, ve které se také projevují. Jejich kombinace tvoří 

charakter příslušného tělesného projevu. Z pohledu fyziologického a kineziologického jsou ve 
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světové literatuře uváděny čtyři hlavní pohybové schopnosti, a to, rychlostní, silové, 

vytrvalostní a obratnostní jak popisují Kučera s Dylevským (1999). Někdy ovšem bývá 

uváděna i pátá schopnost, kterou je pohyblivost. Vzájemný poměr těchto schopností je 

v konkrétních případech různý, závisí přitom na pohybovém úkolu, který je plněn jak 

upozorňují Choutka a Dovalil   (199l).  

Schopnosti jsou částečně vrozené, a to ve formě vloh, tzv. dispozic. Pokud ale 

dispozici tréninkem nerozvíjíme, ztrácí se možnost nabýt schopnosti na základě této 

dispozice. Jsou relativně stálé v čase, jejich úroveň nekolísá ze dne na den a jejich změna 

vyžaduje dlouhodobé soustavné tréninkové působení. Podle Choutky a Dovalila (1991) 

můžeme rozlišovat schopnosti obecné, které se projevují v různých pohybových činnostech a 

schopnosti speciální, které chápeme jako předpoklady pouze pro jednu a ne jinou pohybovou 

činnost. Rozvoj jednotlivých pohybových schopností neprobíhá současně a rovnoměrně, což 

znamená, že každá pohybová schopnost má své optimální období rozvoje, nebo jinak také tzv. 

senzitivní období. V tréninkovém procesu dětí a mládeže je tedy třeba těchto fází maximálně 

využít a vyvarovat se jejich promeškání jak upozorňují Choutka a Dovalil (1991). Všechny 

pohybové schopnosti rozvíjíme v závislosti na vývojových změnách, ale i na osobnosti 

jedince. Je nezbytné přihlížet k individuálním  možnostem a potřebám dětí (Kaplan, 2009).  

Nyní bych se ráda stručně zaměřila na jednotlivé schopnosti: 

 

A) Rychlostní schopnost neboli rychlost, je podle Choutky a Dovalila (1991) 

definována jako pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost co nejrychleji. 

Jde o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou koncentraci volního úsilí. Tato 

schopnost se dá ovlivnit pouze z části, jelikož velkou roli hrají genetické předpoklady, a to až 

ze 70-80 (Kaplan, 2009). Rychlostní schopnosti mají základ ve schopnosti provést svalovou 

kontrakci v určitém čase. Odrážejí kvalitu nervového impulzu, jeho vedení, přesnost a místní 

odpověď. Znamenají tedy limitaci délkou času, za kterou ke stahu dochází, v širším pohledu i 

dobu uvolnění a při vyjádření pohybu celkovým efektem činnosti. V praxi to tedy vyjadřuje 

zdánlivý paradox, kdy rychlostní projev může být z pohledu fyziologického rozličně dlouhý, 

tedy i pomalý (Kučera, Dylevský, 1999). Energie potřebná k rychlostnímu výkonu se čerpá 

přímo ze svalových zásob, což umožňuje pracovat velkou intenzitou, ale pouze krátkou dobu 

přibližně do 12 s.  

Na rychlostním výkonu se kromě fyziologických dispozic podílí i  efektivita a úroveň 

zvládnutí techniky, úroveň dalších pohybových schopností, somatotyp aj. (Dovalil a kol., 

2007). Pro sportovní trenéry může být důležitým poznatkem, že pro rozvoj rychlostních 
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schopností je věk mezi 10. a 13. – 14. rokem života. Do 10 let se doporučuje přednostně 

rozvíjet frekvenci pohybu (lokomoční rychlost) a až později se zaměřit na rozvoj rychlosti 

spojené se silou (rychlostně-silové schopnosti) (Kaplan, 2009). 

 

B) Silová schopnost jak ji definuje Choutka a Dovalil (1991) je schopnost překonávat 

nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. Ve smyslu fyziologickém vystupuje síla jako 

zdroj pohybů člověka a jako schopnost vykonávat tělesnou činnost. Podle převládajícího 

způsobu činnosti, tedy podle druhu kontrakce zapojených svalových skupin lze provést 

základní rozdělení síly na sílu statickou a dynamickou. Statická síla je schopnost vyvinout sílu 

v izometrické kontrakci, svalová činnost nezpůsobuje pohyb a tělo či břemeno udržuje ve 

statické poloze. Dynamická síla je silová schopnost projevující se pohybem těla či jeho 

segmentů, jehož podstatou je koncentrická či excentrická svalová kontrakce. 

V tréninku dětí je velice důležité dbát na preferenci přirozeného posilování s využitím 

úpolových cvičení, zejména přetlaky, přetahování, šplh, překonávání překážek, přeskoky, 

výskoky a házení. Při těchto cvičeních se zapojují všechny svalové skupiny a kloubní oblasti. 

Jedná se o všestranný rozvoj svalstva. Při posilování mladších věkových skupiny využíváme 

vlastní tělesné hmotnosti, využití jakékoli zátěže se snažíme vyhnout (Kaplan,  2009). 

. 
C) Vytrvalostní schopnost je pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající pohybové 

činnosti. Je to soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou 

co nejdéle nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou intenzitou jak upozorňují Choutka a 

Dovalil (1991). Vytrvalostní výkon je závislý na ekonomice techniky prováděného pohybu, 

způsobu krytí energetických potřeb, schopnosti příjmu kyslíku a  optimální tělesné hmotnosti 

Vytrvalostní schopnosti můžeme rozdělit podle charakteru pohybového projevu na lokální a 

globální. Lokální vytrvalostní schopnost je schopnost udržet relativně stálou intenzitu a 

efektivitu u pohybových projevů lokálního charakteru pokud možno co nejdéle. Oproti tomu 

globální vytrvalostní schopnost je schopnost udržet relativně stálou intenzitu a efektivitu u 

komplexních a celostních pohybových projevů taktéž pokud možno co nejdéle (Dovalil a kol., 

2007). Nejvyužívanějším prostředkem rozvoje vytrvalosti u dětí jsou běhy na takovou 

vzdálenost, kterou je dítě schopno zvládnout bez přerušení v delším časovém úseku. Díky 

takovémuto zatížení, kdy probíhá aerobní zóna dochází k rozvoji aerobní kapacity, volních 

vlastností, ale i techniky běhu. U žáků školního věku se snažíme vytvořit stabilní základ 

obecné vytrvalosti, který mohou využít v běžném životě (Kaplan, 2009). 

 

 24



Dalším dělení vytrvalostních schopností je podle metabolického krytí podle publikace 

Kučery a Dylevského (1999 ) a Dovalila (2007): 

- a) Krátkodobá vytrvalost je zátěž, která je téměř zcela kryta aerobně a je definována 

jako schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší intenzitou po dobu do 2 – 3 

minut.  

- b) Střednědobá vytrvalost využívá úhrady prostřednictvím rezervních látek ve svalech 

a v tucích. Je to schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou odpovídající 

nejvyšší možné spotřebě kyslíku, tj. po dobu asi 8 – 10 minut.  

 -   c) Dlouhodobá vytrvalost mobilizuje i bílkovinnou oblast.  

- d) Rychlostní vytrvalost, krytá anaerobní energií, je poslední z podskupin pohybových 

vytrvalostních schopností, a je to schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně 

nejvyšší intenzitou co možná nejdéle – do 20 až 30 sekund.  

 

 

D) Koordinačních schopnosti se obvykle charakterizují jako schopnost řešit rychle a 

účelně pohybové úkoly různého stupně složitosti, někdy se sem zařazuje i schopnost učit se 

rychle novým pohybům jak tvrdí Choutka s Dovalilem (1991). V řadě sportů se objevují 

nároky na dokonalé sladění složitějších pohybů, na rytmus, na odhad vzdálenosti, orientaci 

v prostorů, pružné změny a přizpůsobení se, na přesnost provedení atp. V těchto případech 

hraje energetický základ pohybové činnosti roli druhotnou,  primární je funkce centrálního 

nervového systému (CNS) a nižších řídících center (Dovalil a kol., 2007). Funkčně obratnost 

podmiňuje kvalita nervosvalového komplexu, rychlost, dráždivost, hluboké čití, tj. 

propriorecepce (zpětnovazební nervová informace o protažení svalu ze svalových vřetének a 

šlachových tělísek citlivých na tah), činnost mozečku (informace o poloze, rovnováze a 

svalovém napětí) i nervových drah. (Heller in Vindušková a kol.. 2003). Dle tradiční 

představy řadíme mezi koordinační schopnosti schopnost k souhře pohybů, prostorově 

orientační schopnost, rytmická schopnost, rovnováhová schopnost, kinestetická diferenciační 

schopnost, pohyblivostní schopnost a schopnost k regulaci svalového napětí. Koordinační 

schopnosti urychlují a usnadňují motorické učení, umožňují efektivnější využití energetického 

potenciálu a přispívají ke kultivovanějšímu a  estetickému projevu (Dovalil a kol., 2007). Ve 

sportovní přípravě dětí by měla být koordinaci věnována velká pozornost. Nezastupitelná role 

koordinace se projevuje při všestranném pohybovém rozvoji, při učení se základům techniky 

a při zvládání nečekaných situací (Kaplan, 2009). 

 

 25



Nesmíme opomenout ani úroveň pohyblivosti, což je schopnost člověka vykonávat 

pohyby v kloubech ve velkém rozsahu. Ve sportu má přímý i nepřímý význam. Snížená 

pohyblivost, nejčastěji z důvodu tuhosti nebo zkrácení svalů (např. vlivem jednostranné 

intenzivní činnosti, nepromyšleného posilování, zvyšuje riziko zranění či bolestí. (Dovalil a 

kol., 2007).   

 

 

2.6 Možnosti testování výkonnosti  

 
Uvedený problém souvisí nejvíce s pohybovou inteligencí i s inteligencí prostorovou. 

Američtí autoři Morrow et al. (1995), kteří se dívali na celou problematiku z určitého 

nadhledu, uvádí, že lidská výkonnost se dotýká tří oblastí: poznávací, citové a 

psychomotorické. Testy tělesné výkonnosti a zdatnosti patří především do psychomotorické 

oblasti, kterou dělí podle úrovně koordinace pohybů na hierarchicky členěné roviny: 

 Reflexní pohyby 

 Základní pohyby, jako je lokomoce či manipulace 

 Schopnosti vnímání včetně kinestetického, optického, zvukového, taktilního 

rozlišování a schopností pro koordinaci 

 Tělesné schopnosti jako je vytrvalost, síla, ohebnost, hbitost popřípadě rychlost 

 Kvalifikované  naučené pohyby, tedy získané pohybové dovednosti 

 Výrazové a interpretační pohyby 

 

Jelikož z uvedeného vyplývá, že určitou připravenost k pohybovému úkolu je možné 

chápat jako mnohorozměrnou oblast, jejíž popis a výběr parametrů má dlouhou historii. Pro 

správnou orientaci v odborných publikacích je důležité si uvědomit, že mezi pojmy 

výkonnost, pohybové schopnosti a pohybová dovednost existují vzájemné vztahy. Výsledky 

v daném motorickém testu totiž vypovídají nejen o určité výkonnosti, zároveň charakterizující 

oblast pohybových schopností. Mnohé problémy v pojmech a interpretaci výsledků jsou 

způsobeny tím, že testy měří nepřímo určité oblasti teoreticky konstruovaných schopností. 

Dodnes neexistuje jednoznačná shoda mezi vymezením jednotlivých pohybových schopností, 

určitou pohybovou dovedností a samotnou výkonností. 

Většina expertů se shoduje v tom, že měření všech dimenzí, komponent i faktorů 

souvisí s výkonově orientovanou zdatností. V samotné zdatnosti mají velkou váhu kondiční 
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pohybové schopnosti, jež jsou určovány přenosem energie v organismu (vytrvalost, síla, 

částečně rychlost a jejich další podkategorie) (Neuman, 2003). 

             

 Testování 

Testování by v žádném případě nemělo být samoúčelné, jak popisuje ve své publikaci 

Blahuš (1996). To znamená, že byl měl sloužit v tělovýchově a sportovní praxi jak tvrdí 

Kovář a Blahuš (1970) a charakterizují test jako standardní zkoušku pro objektivní, většinou 

nepřímé hodnocení určitého stavu. Může sloužit při zjišťování, jak jednoho jevu, nebo více 

jevů, tak jako pomocný prostředek pro sledování změn určité vlastnosti v jistém časovém 

intervalu. Výše uvedení autoři rozdělují testy na více druhů: standardní a nestandardní (pouze 

informativní), jednorozměrné i vícerozměrné (testové baterie)  naa individuální a skupinové. 

Z hlediska cílů dělí testy na diagnostické, které popisují momentální stav a prognostické. 

 

V naši práci jsme se zabývali testováním základních pohybových schopností a dále 

měřením vybraných atletických  disciplín. Níže si stručně popíšeme základní principy.  
 

A) Měření motorických testů lze provádět v podstatě kdykoli a kdekoli. Test je 

určitým typem zkoušky, měřené osoby se snaží podat maximální výkon, který je poté 

vyjádřen konkrétními čísly (počet centimetrů, sekund, kilogramů). Důležitým kritériem je 

platnost tzv. validita testu, který postihuje, jak dobře test měří to, co chceme měřit. Vyjadřuje 

se koeficientem validity r(xy), který má hodnotu od 0 do 1 ( čím větší má koeficient hodnotu 

tím máme větší jistotu, že měříme to co chceme). Dalším kritériem je spolehlivost reliabilita 

vypovídající o přesnosti nebo možné velikosti chyb při měření. Posledním důležitým 

kritériem je objektivita, což chápeme jako stupeň shody testovaných výsledků. Vyjadřuje se 

koeficientem objektivity r(obj.) (Neuman, 2003). 

Má-li mít testování vypovídající hodnotu musí test probíhat za standardizovaných 

podmínek.  

V tréninku dětí testování simuluje atmosféru závodu a správným způsobem je na 

závod připravuje. Chtěla bych upozornit, že v letošním roce proběhla pod garancí Českého 

atletického svazu celorepubliková soutěž přípravek (děti ve věku 8-11 let). Děti byly 

testovány v disciplínách: slalomový běh, hod medicinbalem a přeskoky na žíněnce a posléze 

bylo sestaveno jejich pořadí v celorepublikovém měřítku.  
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V současné době pro testování dětí existuje velmi málo příruček. Nyní nejpoužívanější 

a nejaktuálnější je Cvičení a testy obratnosti vytrvalosti a síly od Neumanna (2003). Tento 

manuál  je velmi vhodný pro testování do škol a atletických přípravek díky svým 

jednoduchým cvikům, které jsou nenáročné na přístrojové vybavení a speciální přípravu 

testujících osob. Neumann (2003) se ve své knize zabývá nejen testováním síly, rychlosti, 

vytrvalosti, ohebnosti, ale také koordinací a motorickou vyspělostí. Neopomíjí ani testování 

správného držení stavby a složení těla. Avšak tato příručka neudává výkonu příslušný počet 

bodu pro porovnání jedinců navzájem. Pouze určuje, zda-li je daný výkon podprůměrný, 

průměrný či nadprůměrný. 

Starší, ale stále používanou příručkou pro testování mládeže je  příručka od Trefného 

z roku 1983 nazvaná Tabulky atletického svazu pro kategorii mladšího žactva a příručka od 

Revendy z roku 1973 nazvaná Tabulky pro hodnocení výkonů v motorických testech pro 

chlapce a dívky ve věku 8 – 15 let, které přisuzují každému výkonu určitý počet bodů. 

Bohužel v současné době nebyla vytvořená žádná podobná příručka. 

 

Součástí bakalářské práce je zjišťování postojů dětí k atletice. Dětem byla 

distribuována písemně zpracovaná anketa, kterou si stručně popíšeme.  

 

B) Anketa, jak nám uvádí Pelikán (1998) je druhem dotazníku. Rozdíl zde tkví v tom, 

že v dotazníku pracuje výzkumník s jasně vymezenou skupinou lidi, zatímco u ankety není 

tento soubor nijak specifikován. Na anketu také nemusí odpovědět všichni respondenti, ale 

jen ti, kteří jsou nějakým způsobem motivování, tímto se snižuje možnost využít její poznatky 

ke skutečným vědeckým účelům. Anketa také bývá, jak dodává výše uvedený autor, 

rozsahově užší než dotazník a bývá většinou zaměřena na úžeji vymezený problém. Jak již 

bylo uvedeno anketu jsme využili pro zjištění postojů  k dané problematice, v tomto případě 

k atletice. Stručně si tedy popíšeme co znamená pojem postoj.  

 

Postoje vznikají na základě zkušeností jako jeden z faktorů rozvíjení osobnosti 

integrací řady specifických „reakcí“  podobného typu, postupem doby se diferencují a 

specifikují. Obsahově jsou do značné míry determinovány socializačním procesem, vedle 

sociogenních faktorů působí při vznikání postojů specifické osobnostní faktory každého 

subjektu (Geist, 1993). Nejsou to tedy vrozené dispozice, ale zkušeností, učením získané 

tendence. Jsou relativně stálé a relativně nezávislé na momentálních psychofyzických stavech 
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a motivech individua, nejsou ovšem strnulé a neměnné. Ke změně však potřebují určité 

podmínky. Podle Newcomba (in Geist, 1993) porozumět podmínkám, za nichž se postoje 

formují, trvají a mění se, je ekvivalentní porozumění podmínkám chování velké části lidí. 

 

Podle Pardela (in Výrost, 1989) se postoje utváří v procesu socializace na základě 

učení a zkušeností, působením několika faktorů: 

1. utvářejí se na životní dráze prostřednictvím soustav postojů existujících společenských 

institucí, 

2. utvářejí se pod vlivem společenského prostředí, formálních a neformálních skupin, 

kterých součástí se jedinec cítí být, 

3. utváří se pod vlivem vlastních životních zkušeností, 

4. existuje vztah mezi postoji a osobností, proto na ni závisí a zároveň ji tvoří. 

 

Pro utváření postojů (Paulík, 1989) je podstatné zejména: 

- věk nositele postoje a jeho aktuální psychosomatický stav, protože utváření postoje má 

své vývojové zákonitosti, s ubývajícím věkem se snižuje vyhraněnost i pevnost 

postojů, 

- zdroj postoje, 

- modalita a intenzita postoje – nelze měnit nežádoucí postoj najednou, nejprve se 

postoj musí zneutralizovat, a teprve pak budovat postoj opačný, 

- širší sociální souvislosti postoje a jeho změny – při změně je třeba znát sociální 

souvislosti. 

 

Postoj charakteristicky provokuje chování, které je příznivé nebo nepříznivé, pozitivní 

nebo negativní vůči objektům nebo třídám objektů, s nimiž je v relaci. Důležitým problémem 

je především proměnlivost postojů, kde intervenuje řada faktorů, které působí v podstatě 

v pozitivním nebo v negativním směru. Postoje jsou v podstatě utvářeny životní zkušeností, 

vypracovávají se v souvislosti s potřebami. Rozhodujícím faktorem jsou především 

mezilidské interakce, ale určitý vliv utváření a změnu mají také prostředky hromadné 

komunikace. 

Různé vymezení postojů se shoduje v tom, že jsou chápány jako složky osobnosti, a to 

jako relativně stálé, získané pohotovosti k reakci na různé objekty a situace. Předmětem 

postoje mohou být také sport, pohybové a tělesné aktivity. Postoj k nim se vytváří od útlého 

dětství,nejprve v rodině, potom jej ovlivňuje škola (vyučovací proces, osobnost učitele, 
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materiální podmínky, charakteristický sport v určitém státě, v určité oblasti), v  pubertálním  

období na  postoje působí vliv společenského prostředí (vrstevníci, spolužáci). V období 

postpubescence se stabilizuje intenzita a rozsah postojů, negativita a také vnitřní konzistence, 

tedy vyváženost poznávací, emocionální a kognitivní stránky.. 

Je důležité se uvědomit tu skutečnost, že se u valné části dětské populace nedaří docílit 

pravidelnosti v aktivní účasti ve sportovních klubech a oddílech. Je až s podivem, že se během 

školní docházky, tj. přibližně za 650 – 800 hodin organizované povinné školní tělesné 

výchovy, nedá vytvořit záliba, která by přivedla  děti  k pravidelnému sportování  a k 

aktivitám ve volném čase. 

Ani na základních školách nemají učitelé tělesné výchovy přes oblíbenost předmětu 

příliš velkou šanci konkurovat již zažitému hypokinetickému způsobu života žáků, na kterém 

se podepsali rodiče již v předškolní době. Pokud si dítě najde kladný vztah k aktivnímu 

sportování pomocí sportovních klubů a oddílů v období před pubertou, pak je velká 

pravděpodobnost, že si jej ponese i do dalšího života. V období prepubescence a puberty 

dochází k vývoji zájmů o pohybovou aktivitu, ke genezi postojů a vztahů k organizovaným 

pohybovým aktivitám. Kladné a nenásilné působení rodičů, učitelů tělesné výchovy, cvičitelů 

v zájmových organizacích a trenérů ve sportovních oddílech má v tomto období největší 

význam. 

Jelikož se ve své práci zabývám problematikou dětské atletiky, zajímalo mne jaké 

postoje měly děti v pracích některých autorů.  Hlavní důvod k zahájení a setrvání v tréninku 

ve své práci Maštalířová (2001) uvádí, že 43,8 % dětí v mladším žactvu provozuje atletiku 

z radosti z pohybu, dále následuje odpověď nejlepším atletem ve vybrané disciplíně chce být 

23,8 % dětí v kategorii mladší žactvo, kvůli dobrému kolektivu dochází v mladším žactvu  na 

atletiku 18,3 % dětí, kvůli trenérovi a jeho tréninkům dochází 8,6 % dětí v mladším žactvu a 

5,7 % dětí ve zmíněné kategorii dělá atletiku kvůli kamarádovi, který ji provozuje rovněž. 

Podle výsledků práce Ešpandra (2009) je hlavní motivací k tréninku u dětí přípravkového a 

mladšího žákovského věku zábava. Ešpandr  (2009) se také ale domnívá, že pohybová 

činnost, osobnost trenéra a program jeho tréninků lze jistě jako určitý druh zábavy považovat. 

Víc než kolektiv jsou proti předpokladům jako další motiv k provozování atletiky uváděny 

osobní ambice dětí, kdy druhou, respektive třetí nejčastější odpovědí byla touha něčeho 

v atletice dosáhnout anebo být v nějaké atletické disciplíně nejlepší. Kolektiv jako motivační 

faktor k provozování  atletiky uvedlo pouze 8 % dětí v mladším žactvu.  
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Ve své práci se také Ešpandr (2009) zabýval otázkou, zda-li je atletika pro většinu 

jedinců sportem prvním. Šetření ukázalo, že celkem 75 % dětí již zkušenosti s jiným sportem 

má. V souvislosti s touto otázkou je zajímavé, z jakých sportů se děti k atletice dostanou a co 

je vede k tomu, že změní sportovní odvětví a rozhodnou se provozovat atletiku. Výsledkem 

bylo, že chlapci se rekrutují převážně ze sportovních her, zejména z fotbalu, dívky přichází 

z individuálních sportů, zejména takových, kde je obsažena estetická složka výkonu, jako jsou 

gymnastika, aerobic či tanec. Zajímavým výsledkem je i to, že 8 % dětí provozuje atletiku 

souběžně s jiným sportem. 

V otázce oblíbenosti atletických disciplín jsou podle Ešpandra (2009), kdy v jeho práci 

měly děti napsat podle svého vlastního úsudku jakou disciplínou by se rády zabývaly, 

nejoblíbenější disciplínou sprinty (28 %) dále potom skok daleký (25 %) a běhy (10 %). 

Podobně jako běhy na delší tratě děti uváděly ještě běh přes „krátké“ překážky a skok vysoký 

(obě 8 %), víceboje (7 %) a hod oštěpem (6 %). Ostatními disciplínami by se v budoucnu rád 

zabýval jen malý počet dětí. Pokud by děti disciplíny ohodnotily podle hodnotové škály 1 – 5, 

přičemž čím bližší je průměrná hodnota k hodnotě 1, znamená kladnější postoj k dané 

disciplíně, dopadly výsledky odlišně. Nejoblíbenější disciplínou se v tomto případě stal skok 

daleký (1,68) poté krátké štafety (1,77) a až na třetím místě sprinty (1,87). U jiných disciplín  

průměrná hodnota neklesla pod 2,0. Nejhůře hodnocené disciplíny byly zjištěny hod kladivem 

(3,35), dlouhé běhy (3,93) a 3 000 m př. (4,05). Uvedené výsledky ukazují, že děti mají 

kladný postoj k rychlostním disciplínám (sprinty a skok daleký), neutrálně vnímají většinu 

technických disciplín a negativní postoj zaujímají k disciplínám vytrvalostního charakteru. 

Podle výsledků práce Maštalířové (2001) by se děti v mladším žactvu nejčastěji chtěly 

věnovat sprintům (do 400 m) a skoku dalekému. S velkým odstupem za těmito dvěmi 

disciplínami jsou opět uvedeny běhy na střední a dlouhé tratě a skok vysoký. Děvčata častěji 

než chlapci  uváděla jako neoblíbenou disciplínu skok vysoký a běhy na střední a dlouhé tratě. 

V ostatních uvedených disciplínách se neprojevil významnější statistický rozdíl. 

 V otázce znalosti atletických osobností dospěl Ešpandr (2009) k závěru, že znalost 

osobností u dětí roste úměrně s věkem, české závodníky většinou děti znají více než 

závodníky zahraniční a znalost atletických osobností z minulosti je menší než znalost 

osobností  v atletice aktivních. Maštalířová (2001) ještě dospěla k názoru, že děvčata mají 

lepší znalosti o zahraničních atletech, kdežto chlapci například lépe odpovídali na určení 

správné disciplíny tehdejších hvězd Daniely Bártové a Jiřího Mužíka. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3. 1. Cíle a úkoly práce 

 
Hlavním cílem práce bylo zjištění pohybové úrovně ve vybraných atletických 

disciplínách a úrovně ve vybraných motorických testech u dětí mladšího školního věku, které 

docházely do atletického kroužku. Dalším cílem práce byla možnost porovnávání zjištěných 

výsledků a také zjištění postojů k atletice a k jednotlivým atletickým disciplínám a testům 

pomocí anketního šetření. 

 

Vzhledem ke stanovaným cílům jsem si vytvořila následující úkoly práce: 

 

 prostudovat odborné písemnosti a sdělení týkající se studované problematiky, 

 seznámit se s různými metodickými materiály týkající se testování dětí mladšího 

školního věku, 

 stanovit si cíl a vytvořit pracovní postup, 

 realizovat pilotní testování a provést vyhodnocení, 

 realizovat vlastní výzkumné testovaní, provést vyhodnocení a zjištěné výsledky 

interpretovat, 

 distribuovat anketu (vlastní distribuci předcházela pilotáž, po vyhodnocení došlo 

k malým   úpravám anketních otázek), 

 vyhodnotit anketu a zjištěné výsledky interpretovat, 

 provést stručné porovnávání naměřených dat, 

 formulovat závěry a možná doporučení pro praxi 
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3. 2.  Výzkumné otázky 

          

Vzhledem k charakteru bakalářské práce, která popisovala pohybovou úroveň 

v atletických disciplínách a zároveň ve vybraných motorických testech a tato měření se 

neprováděla opakovaně, jsem formulovala výzkumné otázky: 

 

 

O1: Navštěvují děti sledovaného souboru pravidelně atletické tréninky? 

 

O2: Můžeme předpokládat, že pohybová úroveň v motorických testech odpovídá pohybové 

úrovni v atletických disciplínách a naopak?  

 

O3: Budou či nebudou výrazné rozdíly v pohybové úrovni u dětí sledovaného souboru 

z hlediska věku? Budou výrazné rozdíly v pohybové úrovni u sledovaného souboru 

z hlediska pohlaví?  

 

O4: Jaké budou rozdíly u  jednotlivých dětí při interním trenérském hodnocení oproti  

tabulkovému hodnocení pohybové úrovně podložené odbornými publikacemi? 

 

O5: Upřednostňují děti vybraného souboru absolvované atletické disciplíny nebo motorické 

testy? Jaké atletické disciplíny děti vybraného souboru nejraději provozují? 

 

O6: Jaké osobnosti mají vliv na formování dítěte? Kdo je jejich vzorem? 
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3. 3. Charakteristika souboru 

                          

Sledovaná skupina byla vybrána z dětí atletické přípravky, kterou vedu již čtvrtým 

rokem v atletickém oddíle ASK Slavia Praha. Tréninky skupiny probíhaly celý rok 2× týdně 

v časové dotaci 1,5 hodiny na tréninkovou jednotku. Jelikož atletický stadion Slavie není 

vybaven krytou halou, probíhaly v zimním období (vlastní sledované období) tréninky jednou 

v tělocvičně a jednou venku na atletickém stadionu za každého počasí. Ve sledované skupině 

je 24 dětí, z toho 14 chlapců a 10 dívek. Tréninková skupina měla následující věkové 

rozložení: kategorie  9 – 11 let (n=11 dětí ve věku 11 let, n=8 dětí ve věku 10 let  a n=5 dětí 

ve věku 9 let). Se svými svěřenci jsem se pravidelně na podzim zúčastňovala přespolních 

běhů a na jaře atletických závodů pro přípravkové skupiny. Jedná se o děti s různou fyzickou i 

psychickou úrovní a odolností, s různým zájmem o sport. V tomto věku je velmi málo 

pravděpodobné, že všichni zůstanou u atletiky do dorosteneckého věku. Snažím se však, aby 

tréninky probíhaly zábavnou formou a děti jsem naučila co možná nejvíce pohybovým 

dovednostem. Mým cílem je zejména snaha o všestranný rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich 

fyzických a psychickým možnostem. Nesouhlasím s  předčasnou specializací, proto se při 

tréninku zaměřuji hlavně na rozvoj obratnosti, rychlosti a všeobecných pohybových 

schopností. Náplní mého tréninku jsou zejména hry zaměřené na rozvoj již výše zmíněných 

pohybových dovedností s důrazem na jejich zábavnost, díky níž jsou děti více motivovány a 

kladným způsobem poté přistupují k tréninku. Dále se při tréninku zaměřuji na důslednost, 

disciplínu a učím děti atletickému rozcvičení.  Atletika, jako královna sportu, dává základ 

nejen pro pozdější atletickou specializaci, ale dává možnost uplatnění se i v jiných sportech. 

Je nejednostranná a nejednotvárná, proto se mi jeví pro tuto věkovou skupinu jako jeden 

z nejvhodnějších sportů. 
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3. 4. Metodika práce 

 

Vzhledem k tomu, že jsem porovnávala pohybovou úroveň n=24 vybraných svěřenců 

ročníku 1999-2001 (věk 9-11 let), použila jsem testování ve 3 atletických disciplínách – 60 m, 

skok daleký a hod kriketovým míčkem a následně jsem provedla motorické testy, kterými 

jsem si ověřovala takovou pohybovou schopnost, která odpovídá charakteru atletické 

disciplíny. Pro 60 m byl zvolen člunkový běh 4×10 m, pro skok daleký skok do dálky z místa 

a pro hod kriketovým míčkem autový hod  2kg medicinbalem. Z hlediska motorických testů 

se jednalo o testy na rychlost, výbušnost dolních a horních končetin. Testování probíhalo 

začátkem roku 2010 v období ledna – března a během této doby jsem si zaznamenávala 

docházku na tréninky, stejně tak jako počty omluvených a neomluvených hodin. 

Zjišťování úrovně atletické výkonnosti ve vybraných disciplínách a všeobecné 

zdatnosti ve vybraných motorických testech a převedení je do určitých bodových stupnic 

probíhalo dvěma způsoby. Prvním způsobem jsem z trenérského hlediska obodovala umístění 

v jednotlivých disciplínách (první 25 bodů, druhý 23 a poté po bodě), dále jsem body ze třech 

atletických disciplín sečetla a porovnala s body získaných ze 3 motorických testů. Nebrala 

jsem v tomto případě v úvahu věk svěřenců ani jejich pohlaví. 

Pro druhý způsobem jsem využila tabulkový bodovací systém s následujícími názvy 

Tabulky pro hodnocení výkonů v motorických testech pro chlapce a dívky ve věku 8 – 15 let 

(Revenda, 1973) a Tabulky atletického svazu pro kategorii mladšího žactva ( Trefný, 1983). 

Jsem si vědoma, že jsem při použití těchto tabulek pracovala se starší literaturou, avšak při 

hledání současné literatury k bodování výkonů v této věkové kategorii u vybraných testů jsem 

nenarazila na jednoduše zpracované bodové hodnoty atletických disciplín i motorických testů, 

které by mi posloužily pro trenérskou praxi u dětí ve věku 9 – 11 let. V tomto způsobu 

zjišťování úrovně atletické výkonnosti ve vybraných disciplínách a všeobecné zdatnosti ve 

vybraných motorických testech jsem brala v úvahu nejen pohlaví svěřenců, ale i věk. 

 Dále jsem děti nechala vyplnit anketu, díky které jsem se snažila zjistit jejich vztah 

k atletice, ke sportu celkově a jaké osobnosti jsou jejich vzorem. Také jsem se zaměřovala na 

otázku hodnocení oblíbenosti atletických disciplín a motorických testů a následně na zjištění, 

kterou z těchto dvou variant (atletické disciplín a motorické testy) děti upřednostňují. 
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3.5. Vybrané instrumenty měření 

3.5.1. Charakteristika testovaných atletických disciplín 

 

 Disciplína 1:. 60 m 

 Běh na 60 m je nejkratší sprinterskou disciplínou. Cílem je vyvinout maximální 

rychlost a v co možná nejkratším čase překonat vzdálenost 60 m. Jedná se o rychlostně -

dynamickou disciplínu, kde se snažíme o maximální efektivní motorický projev v co 

nejkratším čase. Výkon je podmíněn reakcí na startovní výstřel, zrychlením a frekvencí kroku. 

 

Tabulka 1  

Bodovací tabulka pro hodnocení výkonů běhu na 60 m dle Trefného (1983) 

Žáci Čas (s) 12,4 11,7 11,1 10,6 10,1 9,7 9,3 8,9 
 Body 0 5 10 15 20 24 29 35 
  

Žákyně Čas (s) 13,2 12 11,3 10,8 10,3 10 9,7 9,4 
 Body 0 5 10 15 20 24 29 35 

 

Disciplína 2: Skok daleký  

 Cílem skoku dalekého je překonání co největší horizontální vzdálenosti jediným 

skokem. Testovaní se nejprve rozběhnou po rovné dráze, na jejímž konci je umístěno 

odrazové břevno, které vyznačuje začátek měřené vzdálenosti. Toto břevno nesmí atlet 

přešlápnout (proto za ním bývá umístěna plastelína, ve které při případném přešlapu zůstane 

otisk), nýbrž před ním musí odrazit a doskočit co nejdále za něj, kde je umístěno doskočiště. 

Hodnocenou délkou pak je vzdálenost od bližší hrany odrazového prkna směrem k doskočišti 

a nejbližší stopě směrem k odrazu, kterou skokan v písku zanechal.  

 

Tabulka  2  

Bodovací tabulka pro hodnocení výkonů ve skoku dalekém dle Trefného (1983) 

 
výkon 
(cm) 199 244 291 333 369 399 423 445 

Žáci body 0 5 10 15 20 25 30 35 
          

Žákyně 
výkon 
(cm) 169 225 254 285 308 328 348 364 

 body 0 5 10 15 20 25 30 35 

 36



    Disciplína 3: Hod kriketovým míčkem 

 Cílem je dohodit kriketovým míčkem o hmotnosti 150 g z rozběhu co nejdále a  

koordinačně zvládnout odhod. Závodník odhazuje z odhodové čáry do určeného prostoru a 

v žádném případě nesmí přešlápnout odhodovou čáru. 

 

Tabulka 3  

Bodovací tabulka pro hodnocení výkonů v hodu kriketovým míčkem dle Trefného (1983) 

Žáci 
výkon 

(m) 13,99 20 26,25 32 37,5 43 48 53 
 body 0 5 10 15 20 25 30 35 
          

Žákyně 
výkon 

(m) 6,99 10,84 15 19,17 22,87 26,44 30 33,58 
 body 0 5 10 15 20 25 30 35 

 

 

3.5.2. Charakteristika motorických testů 

Test 1: Člunkový běh na 4×10 m 

 Tento test je zaměřen na testování rychlosti a koordinaci pohybu. Cílem je překonat 

vzdálenost 4×10 m v co nejkratším čase. Na rovné dráze je odměřena vzdálenost 10 m, která 

je na začátku a konci označena kuželem.  Testovaný jedinec vybíhá od startovního kužele, 

který má po pravé ruce a  oběhne druhý kužel tak, že ho má po levé ruce a vrací se ke 

startovné metě, kterou oběhne tak, že ho má po pravé ruce – proběhnutá dráha má tvar 

osmičky. Na konci třetího úseku už kužel neobíhá, pouze se ho dotkne rukou a vrací se zpět. 

 

Tabulka 4  

Tabulka pro hodnocení výkonů v člunkovém běhu 4×10 m dle Neumanna – průměrné     
hodnoty v sekundách 

 

Věk Dívky Chlapci 

10 14,0 – 12,6 13,4 – 12,0 

12 13,1 – 11,8 13,0 – 11,7 

14 12,9 – 11,5 12,6 – 11,2 
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Tabulka 5 

Bodovací tabulka pro hodnocení výkonů člunkovém běhu 4×10 m dle Revendy (1973) 

BODY 0 15 30 45 60 75 
výkon (s) - člunkový běh hoši 9let 
4×10m 17 15,8 14,6 13,4 12,2 11 
výkon (s) - člunkový běh hoši 10let 
4×10m 17,3 15,9 14,6 13,2 11,8 10,4 
výkon (s) - člunkový běh hoši 11let 
4×10m 16,6 15,3 14 12,7 11,4 10,1 
       
výkon (s) - člunkový běh dívky 9let 
4×10m 17,8 16,5 15,2 13,9 12,5 11,2 
výkon (s) - člunkový běh dívky 10let 
4×10m 16,7 15,5 14,4 13,3 12,2 11 
výkon (s) - člunkový běh dívky 11let 
4×10m 17,1 15,8 14,5 13,2 11,8 10,6 

 

Test 2: Skok daleký z místa odrazem snožmo 

 Test měří výbušnou sílu nohou a také určitou obratnostní úroveň. Testovaný stojí 

v základním postavení (nohy jsou od sebe na šířku pánve) špičkami nohou těsně u odrazové 

čáry.  S podřepem a za současného švihnutí pažemi se snožmo odrazí a snaží se doskočit co 

nejdále. Po dopadu na chodidla a zůstane stát. Určuje se poslední dotyk paty nohy, která je 

blíže k odrazové čáře. Vzdálenost se měří na kolmici. Celkový výkon se udává 

v centimetrech. 

 

 

Tabulka 6 
Tabulka pro hodnocení výkonů ve skoku dalekém z místa dle Neuman (2003) 

Věk 10 10 12 12 15 15 16 16 17 17 

Výkon (cm) Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky

Podprůměrný 150 80 160 90 180 90 180 90 180 80 

Průměrný 200 120 200 140 210 150 220 150 220 140 

Nadprůměrný 230 150 230 180 240 180 240 190 240 190 
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Tabulka 7 

Bodovací tabulka pro hodnocení výkonů skoku dalekém z místa dle Revendy (1783) 

BODY 0 15 30 45 60 75 
výkon (cm) - skok z místa hoši 

9let 87 107 127 147 168 188 
výkon (cm) - skok z místa hoši 

10let 84 105 127 148 170 192 
výkon (cm) - skok z místa hoši 

11let 94 116 137 158 180 201 
       

výkon (cm) - skok z místa dívky 
9let 84 103 121 140 159 178 

výkon (cm) - skok z místa dívky 
10let 76 100 123 147 171 195 

výkon (cm) - skok z místa dívky 
11let 82 107 132 157 182 207 

 

 

 

Test 4: Autový hod medicinbalem (2kg) 

 Obsahem tohoto testu je testování dynamické síly horních končetin, pletence svalů 

 ramenního kloubu. Testovaný stojí mírně rozkročen za odhodovou čárou, čelem do směru 

hodu a s míčem nad hlavou, poté provede nápřah spojený se záklonem trupu a hodí míč co 

nejdále.  

 

Tabulka 8 

 Tabulka pro hodnocení výkonů v autovém hodu medicinbalem (2kg) dle Neumana (2003) 

Věk/Výkon 

(m) 

Chlapci - 

10 

Chlapci - 

14 

Chlapci - 

18 

Holky - 

10 

Holky – 

14 

Holky 18 

Podprůměrný ≤ 3,4 ≤ 5,4 ≤ 8,3 ≤ 2,7 ≤ 4,6 ≤ 5,2 

Průměrný 4,1 – 4,3 6,6 - 7 9,7 – 10,2 3,5 – 3,8 5,6 – 5,8 6,2 – 6,5 

Nadprůměrný ≥ 4,7 ≥ 7,7 ≥ 11,1 ≥ 4,2 ≥ 6,4 ≥ 7,1 
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Tabulka 9 

 Bodovací tabulka pro hodnocení výkonů v autovém hodu medicinbalem (2kg) dle Revendy 
(1973) 

BODY 0 15 30 45 60 75 
výkon (m) - autový hod (2kg) hoši 
9let 0 1 2,2 3,5 4,7 6 
výkon (m) - autový hod (2kg) hoši 
10let 1,5 2,3 3,1 4 4,8 5,7 
výkon (m) - autový hod (2kg) hoši 
11let 1 2,2 3,2 4,4 5,5 6,5 
       
výkon (m) - autový hod (2kg) dívky 
9let 0,6 1,5 2,3 3,1 4 4,8 
výkon (m) - autový hod (2kg) dívky 
10let 2,7 3,2 3,6 4 4,5 4,8 
výkon (m) - autový hod (2kg) dívky 
11let 0,2 1,6 2,9 4,3 5,6 7 
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4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

 4.1. Vyhodnocení docházky na trénink 

  Tréninky sledované skupiny probíhaly 2krát týdně. Ve sledovaném období (leden-

březen) probíhal jeden trénink v tělocvičně po dobu 60 minut a jeden trénink na atletickém 

ovále po dobu hodiny a půl. Počet tréninkových jednotek byl shodný s počtem dní tréninku. 

Ve sledovaném období jsem si zapisovala docházku svých svěřenců a zda-li mi svojí absenci 

děti či jejich rodiče omlouvali. Také jsem během tréninků udílela kladné a záporné body za 

aktivitu, kázeň, za vítězství v soutěžích jednotlivců či celých družstev a v dobrovolném 

vedení atletické rozcvičky jak uvádí tabulka 10. 

 

Tabulka 10 

 Docházka na tréninky a obodování aktivity sledované skupiny 
 

INICIÁLY 

ROČNÍK 

NAROZENÍ 

PŘIŠLI 

(n) 

OMLUVENI

(n) 

NEOMLUVENI

(n) 

KLADNÉ 

BODY (n)

ZÁPORNÉ 

BODY (n) 

A.Č. 2000 14 5 2 2 1 

D.D. 2000 16 5 0 4 0 

G.G. 1999 16 3 2 1 3 

Z.H. 2000 18 1 2 5 1 

P.CH. 2000 16 1 4 3 0 

A.I. 2000 9 4 8 0 0 

K.K. 1999 11 2 8 1 0 

D.K. 1999 18 3 0 2 0 

E.M. 1999 10 2 9 2 0 

N.M. 2000 9 12 0 0 0 

A.M. 1999 17 1 3 3 0 

K.N. 2000 6 15 0 2 1 

P.P. 1999 17 1 3 9 2 

E.P. 2001 10 0 11 2 0 

Š.R. 2001 12 4 5 2 0 

A.R. 2001 13 2 6 2 0 

L.Š. 1999 8 0 13 1 0 

B.Š. 2001 10 1 10 4 0 
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Tabulka 10 pokračování 

M.Š. 1999 11 0 10 2 0 

P.T. 1999 14 0 7 4 3 

A.T. 2000 7 14 0 1 0 

M.V. 2001 5 0 16 2 2 

A.V. 1999 10 4 7 2 0 

B.Ž 1998 18 0 3 7 0 

 Krátký komentář:  

V daném sledovaném období proběhlo 21 tréninků. Po rozdělení do 3 skupin – 

vynikající ( n = 15-21 tréninků), průměrná ( n = 8-14) a nedostatečná (n = 0-7) docházka jsem 

zjistila, že pouze 8 dětí z celkového počtu 24 mělo vynikající docházku. Ani jeden z nich však 

neměl absenci nulovou. Průměrné počet tréninků absolvovala více jak polovina, tedy 14 dětí. 

Tři svěřenci na trénink docházeli velmi málo, u jednoho z nich to ale byl důvod zranění. 

Docházka však v tomto sledovaném období je zcela odlišná a účast je výrazně nižší než 

v letním období z hlediska zhoršených tréninkových podmínek, protože jeden trénink probíhal 

na venkovním atletickém ovále za každého počasí. Z tohoto důvodu si myslím, že docházení 

dětí na tréninky ve sledovaném období bylo dostatečné. Oproti tomu jsem dospěla ke 

smutnému zjištění, že součet neomluvených hodin všech svěřenců výrazně převyšuje součet 

hodin omluvených (n=80). Avšak v současném věku dětí (9 – 11 let) si uvědomuji, že tento 

řekla bych společenský nedostatek je spíše chybou rodičů než dětí samotných. Proto na 

svěřence apeluji, aby si již v tomto věku uvědomovali, že je více než slušné a zodpovědné své 

absence na trénincích omlouvat. 

 Jak se dalo předpokládat, počet kladných bodů byl nejvyšší u chlapce P.P. a dívky 

B.Ž, kteří patří do skupiny s vynikající docházkou na tréninky a co se týče pohybové 

kultivace jsou to jedny z nejšikovnějších dětí. U chlapce G.G. jako u jediného záporné body 

převyšují body kladné, nemohu z toho však vyvozovat žádný závěr, neboť chlapec G.G. 

navštěvoval tréninky velmi často a ač ohodnocen málo body bývá na trénincích aktivní. Své 

záporné body získal spíše svojí hyperaktivitou a nesoustředěností během tréninku. 

  

 

 42



4.2. Vyhodnocení vybraných atletických disciplín a motorických testů 

Ve druhé části výsledků se zabývám již samotnou pohybovou úrovní dětí sledovaného 

souboru. Během sledovaného období jsem otestovala děti ve 3 vybraných atletických 

disciplínách a ve vybraných 3 motorických testech. Snažila jsem se, aby každá z tří vybraných 

motorických testů odpovídala charakteru jedné z atletických disciplín, jak již uvádím výše, 

tedy:  60 – člunkový běh, skok daleký – skok z místa, hod kriketovým míčkem – hod 

medicinbalem obouruč. 

 
Tabulka 11 

Výkony dětí sledovaného souboru v jednotlivých atletických disciplínách a motorických 

testech 

INICIÁLY ROČNÍK POHLAVÍ 

Skok 
daleký 
(cm) 

Skok 
z místa 

(cm) 60 m (s)

Člunkový 
běh 

4×10m 
(s) 

Kriket. 
míček 

(m) 

Autový 
hod 2kg 

(m) 
A.Č. 2000 CH 324 185 9,6 11,8 25 3,4 
D.D. 2000 CH 300 166 10,5 12,4 14,5 2,8 
G.G. 1999 CH 347 182 10 12 27 3,8 
Z.H. 2000 CH 287 180 10,1 12,1 14 5,5 

P.CH. 2000 CH 320 184 9,6 12 23 4,7 
A.I. 2000 D 237 165 10,3 12,3 12 3,2 
K.K. 1999 D 240 173 10,5 12,9 12 2,9 
D.K. 1999 CH 357 193 10,1 11,4 32 4 
E.M. 1999 D 310 175 10 12,1 21,5 4,3 
N.M. 2000 D 259 160 10,7 13 10,5 3 
A.M. 1999 D 280 170 10,5 13,2 13,5 4,1 
K.N 2000 CH 332 200 9,7 12,1 27 3,9 
P.P. 1999 CH 369 208 9,2 11,7 36 5,4 
E.P. 2001 D 277 158 10,7 12,8 11 2,4 
Š.R. 2001 CH 216 125 12,8 13,9 9 3,3 
A.R. 2001 D 204 115 13,1 15,2 6 2,7 
L.Š. 1999 CH 321 174 10,4 12 26,5 4,2 
B.Š. 2001 D 269 161 10,5 12,9 9 3,4 
M.Š. 1999 CH 285 170 11 12,2 18 3,2 
P.T. 1999 CH 228 160 10,8 12,3 20 3,5 
A.T. 2000 D 304 180 10,4 15 13 3,9 
M.V. 2001 CH 298 169 10,3 12,3 33,5 3,1 
A.V. 1999 CH 285 185 10,9 12,5 17 5,1 
B.Ž 1999 D 293 175 10,7 12,2 27 4,8 

Krátký komentář: 

V této tabulce jsou zaznamenány výkony sledovaných svěřenců v atletických 

disciplínách a v motorických testech, kteří jsou seřazeni abecedně. Kromě výkonů je u 

každého jedince zaznamenán ročník narození a pohlaví, aby měla tabulka vyšší vypovídající 

 43



hodnotu. Mohu si tedy zde již klást otázku, zda-li mohu tvrdit, že starší ročníky mají vyšší 

výkonnost než ročníky mladší a také, zda-li mohu předpokládat, že dívky budou mít nižší 

výkonnost než chlapci. Odpověďmi na tyto otázky se zabývám v dalším textu. 

 

4.2.1 Vyhodnocení pomocí bodovacích tabulek 

 
Prvním typem hodnocení výkonů sledovaných jedinců jsem si zvolila hodnocení podle 

bodovací tabulky, kterou jsem vytvořila sama dle vlastních kritérií z pohledu trenéra, který 

nemá k dispozici žádné odborně sestavené bodovací tabulky. Všechny výkony v testovaných 

disciplínách jsem seřadila od nejlepšího po nejslabší výkon. Nejlepší výkon jsem ohodnotila 

25 body, druhý nejlepší již o dva body méně tedy 23 body a poté jsem snižovala po bodech. 

Vzorem pro bodování mi byl systém hodnocení zkušenějších trenérů dětské atletiky. 

Souhlasím s teorií, že vítězství je cenné a rozdíl mezi prvním a druhým místem je, jak by se 

dalo říci, větší než mezi druhým a třetím atd.  

  
Tabulka 12 

 Bodování pohybové úrovně  v atletických disciplínách 

INICIÁLY ROČNÍK POHLAVÍ 
Body  
60 m 

Body 
dálka 

Body 
kriket 

ATLETICKÉ 
DISCIPLÍNY 
- CELKEM 

P.P. 1999 CH 25 25 25 75 
D.K. 1999 CH 17,5 23 22 62,5 
K.N 2000 CH 21 21 20 62 
G.G. 1999 CH 19,5 22 20 61,5 
A.Č. 2000 CH 22,5 20 17 59,5 

P.CH. 2000 CH 22,5 18 16 56,5 
M.V. 2001 CH 15,5 14 23 52,5 
E.M. 1999 D 19,5 17 15 51,5 
L.Š. 1999 CH 13,5 19 18 50,5 
B.Ž 1999 D 7 13 20 40 
Z.H. 2000 CH 17,5 12 10 39,5 
A.T. 2000 D 13,5 16 8 37,5 
D.D. 2000 CH 11 15 11 37 
A.M. 1999 D 11 9 9 29 
A.I. 2000 D 15,5 4 7 26,5 
M.Š. 1999 CH 3 10,5 13 26,5 
A.V. 1999 CH 4 10,5 12 26,5 
K.K. 1999 D 11 5 6 22 
P.T. 1999 CH 5 3 14 22 
E.P. 2001 D 7 8 5 20 
B.Š. 2001 D 9 7 2,5 18,5 
N.M. 2000 D 7 6 4 17 
Š.R. 2001 CH 2 2 2,5 6,5 
A.R. 2001 D 1 1 1 3 
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Krátký komentář: 

Díky této tabulce, která je seřazena podle součtu bodů za výkony v testovaných 

atletických disciplínách, mohu již z části odpovědět na otázky pod tabulkou 11. a tím vlastně i 

na výzkumnou otázku O4. Na první pohled je z tabulky patrné, že prvních 7 příček obsadili 

chlapci. Tedy již v tomto věku můžeme pozorovat ve výkonnosti značné rozdíly mezi 

pohlavími. Dále tabulka odpovídá i na druhou otázku, týkající se rozdílů ve výkonnosti mezi 

jednotlivými ročníky. Výkonnost ročníku 1999 a 2000, tedy 10 a 11letých dětí, se v podstatě 

neliší a mohou si úspěšně konkurovat. Oproti tomu ročníky 2001 se umístily na posledních 

příčkách pouze s jedinou výjimkou. S 10 a 11letými dětmi jen těžko mohou soutěžit. 

 
 
 
Tabulka 13 

 Bodování pohybové úrovně  v motorických testech 

INICIÁLY ROČNÍK POHLAVÍ 
Skok z 
místa 4× 10 m 

Medicinbal 
2kg 

MOTORICKÉ 
TESTY – 
CELKEM 

P.P. 1999 CH 25 23 23 71 
D.K. 1999 CH 22 25 16 63 

P.CH. 2000 CH 19 20 20 59 
Z.H. 2000 CH 16,5 17 25 58,5 
K.N 2000 CH 23 17 14,5 54,5 
A.Č. 2000 CH 20,5 22 10,5 53 
A.V. 1999 CH 20,5 9 22 51,5 
G.G. 1999 CH 18 20 13 51 
L.Š. 1999 CH 13 20 18 51 
E.M. 1999 D 14,5 17 19 50,5 
B.Ž 1999 D 14,5 14,5 21 50 
A.T. 2000 D 16,5 2 14,5 33 
M.Š. 1999 CH 10,5 14,5 7,5 32,5 
A.M. 1999 D 10,5 4 17 31,5 
P.T. 1999 CH 4,5 12 12 28,5 
M.V. 2001 CH 9 12 6 27 
A.I. 2000 D 7 12 7,5 26,5 
B.Š. 2001 D 6 6,5 10,5 23 
K.K. 1999 D 12 6,5 4 22,5 
D.D. 2000 CH 8 10 3 21 
N.M. 2000 D 4,5 5 5 14,5 
Š.R. 2001 CH 2 3 9 14 
E.P. 2001 D 3 8 1 12 
A.R. 2001 D 1 1 2 4 

Krátký komentář: 

Budu-li se ještě stále zabývat předchozí otázkou, dojdeme ke stejným a dokonce ještě 

výraznějším rozdílům. Chlapci byli v těchto motorických testech úspěšnější než dívky ještě ve 
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větší míře než v předcházejících atletických disciplínách. V této tabulce je však zajímavá ještě 

jedna věc, a to velmi velký rozdíl mezi 11. místem ( B.Z. 50 bodů) a 12. místem A.T. (33 

bodů). Přestože tyto motorické testy využívají každý více méně jinou pohybovou schopnost, 

tabulka rozděluje děti na 2 skupiny. Na skupinu dětí, kteří jsou nadprůměrně úspěšní a na 

skupinu dětí podprůměrně úspěšných ve všech motorických testech.  Výjimkou je A.T., která 

si celkový výsledek kazí člunkovým během na 4×10 m, který při testování doslova 

„odflákla“, tudíž vlastně žádnou výjimku netvoří. 

 

Tabulka 14 

 Celkový součet bodů za atletické disciplíny a motorické testy 

INICIÁLY ROČNÍK POHLAVÍ 

ATLETICKÉ 
TESTY - 
CELKEM 

MOTORICKÉ 
TESTY - 
CELKEM 

CELKOVÉ 
SCORE 

P.P. 1999 CH 75 71 146 
D.K. 1999 CH 62,5 63 125,5 
K.N 2000 CH 62 54,5 116,5 

P.CH. 2000 CH 56,5 59 115,5 
G.G. 1999 CH 61,5 51 112,5 
A.Č. 2000 CH 59,5 53 112,5 
E.M. 1999 D 51,5 50,5 102 
L.Š. 1999 CH 50,5 51 101,5 
Z.H. 2000 CH 39,5 58,5 98 
B.Ž 1999 D 40 50 90 
M.V. 2001 CH 52,5 27 79,5 
A.V. 1999 CH 26,5 51,5 78 
A.T. 2000 D 37,5 33 70,5 
A.M. 1999 D 29 31,5 60,5 
M.Š. 1999 CH 26,5 32,5 59 
D.D. 2000 CH 37 21 58 
A.I. 2000 D 26,5 26,5 53 
P.T. 1999 CH 22 28,5 50,5 
K.K. 1999 D 22 22,5 44,5 
B.Š. 2001 D 18,5 23 41,5 
E.P. 2001 D 20 12 32 
N.M. 2000 D 17 14,5 31,5 
Š.R. 2001 CH 6,5 14 20,5 
A.R. 2001 D 3 4 7 

Krátký komentář: 

Tato poslední tabulka bodového systému odpovídá na výzkumnou otázku O2. 

Sledovaní jedinci získali ve většině případů podobný počet bodů v atletických disciplínách 

jako v motorických testech. Přestože tabulka uvádí i několik jedinců, kteří jsou výrazně 
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úspěšnější v jedné z testovaných skupin, odvažuji si tvrdit, že úspěšnost v motorických 

testech je předpokladem dobré výkonnosti v atletických disciplínách 

V této části práce jsem se snažila odpovědět již na dvě ze svých výzkumných otázek. 

Přesto tyto odpovědi nemohu brát jako celkový závěr, jelikož tato část byla vytvořena jen 

z mého trenérského hlediska pomocí mé vlastní bodovací tabulky. Proto se těmito otázkami 

budu zabývat i v části následující. 

 

4.2.2. Vyhodnocení pomocí ordinální škály 

Pro hodnocení jednotlivých výkonů a obodování sledované skupiny jsem v tomto 

případě použila odbornou literaturu Tabulky pro hodnocení výkonů v motorických testech pro 

chlapce a dívky ve věku 8 – 15 let dle Revendy (1973) a Tabulky atletického svazu pro 

vyhodnocení atletických disciplín v kategorii mladšího žactva (Trefný, 1983).  

 

Tabulka 15 

 Celkový součet bodů za atletické disciplíny vypočítané pomocí bodovacího systému Tabulek 

atletického svazu pro kategorii mladšího žactva (Trefný, 1983) 

INICIÁLY ROČNÍK POHLAVÍ 60 m (s) BODY 

Skok 
daleký 
(cm) BODY 

Kriket 
(m) BODY 

ATLETICKÉ 
DISCIPLÍNY 

CELKEM 
P.P. 1999 CH 9,2 31 369 20 36 18 69 
E.M. 1999 D 10 24 310 20 21,5 17 61 
B.Ž 1999 D 10,7 16 293 16 27 25 57 
D.K. 1999 CH 10,1 20 357 18 32 15 53 
A.Č. 2000 CH 9,6 26 324 13 25 9 48 
K.N 2000 CH 9,7 24 332 14 27 10 48 
G.G. 1999 CH 10 21 347 16 27 10 47 
P.CH. 2000 CH 9,6 26 320 13 23 7 46 
A.T. 2000 D 10,4 19 304 19 13 7 45 
M.V. 2001 CH 10,3 18 298 10 33,5 16 44 
A.M. 1999 D 10,5 18 280 14 13,5 8 40 
L.Š. 1999 CH 10,4 17 321 13 26,5 10 40 
E.P. 2001 D 10,7 16 277 13 11 5 34 
A.I. 2000 D 10,3 20 237 7 12 6 33 
B.Š. 2001 D 10,5 18 269 12 9 3 33 
K.K. 1999 D 10,5 18 240 8 12 6 32 
Z.H. 2000 CH 10,1 20 287 9 14 1 30 
N.M. 2000 D 10,7 16 259 10 10,5 4 30 
D.D. 2000 CH 10,5 16 300 11 14,5 1 28 
A.V. 1999 CH 10,9 12 285 9 17 3 24 
M.Š. 1999 CH 11 11 285 9 18 3 23 
P.T. 1999 CH 10,8 13 228 3 20 5 21 
A.R. 2001 D 13,1 1 204 3 6 0 4 
Š.R. 2001 CH 12,8 0 216 2 9 0 2 
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Krátký komentář: 

Tato tabulka je podobná tabulce č. 12, jelikož hodnotí stejné výkony, ale pomocí 

bodovacího systému z mého trenérského hlediska. Hlavním rozdílem je ale systém bodování 

pomocí odborné publikace. V tomto případě bodování sice nebyl brán potaz na rozdíly ve 

výkonnosti ovlivněné věkem, ale byl brán potaz na pohlaví. Proto si můžeme všimnout, že se 

v této tabulce daleko více uplatnila děvčata. Na první pohled je tato tabulka poněkud odlišná 

od tabulky č. 12. Proto vím-li, že tato tabulka bere v potaz rozdíly mezi pohlavím, si 

rozdělím-li svoji tabulku vytvořenou z trenérského hlediska na dívky a chlapce, a mohu již 

obě tabulky úspěšně porovnávat. Nyní je již v celku dobře patrné, že obě tabulky jsou si po 

rozdělení velice podobné. Obzvláště v případě chlapců si v hodnocení ordinální škálou oproti 

mému hodnocení polepšili pouze dva chlapci. Devět ze čtrnácti si udrželi pozici shodnou 

v obou případech hodnocení. V případě dívek nastaly drobné změny v pořadí pouze na 

prostředních čtyřech příčkách.  

Tabulka 16 

Celkový součet bodů za motorické testy vypočítané pomocí Tabulek pro hodnocení výkonů  

(Revenda, 1973) 

INICIÁLY ROČNÍK POHLAVÍ 

Člunkový 
běh  

4×10 m (s) BODY 

Skok 
z místa 

(cm) BODY 

Autový 
hod 2kg 

(m) BODY 

MOTORICKÉ 
TESTY 

CELKEM 

P.P. 1999 CH 11,7 57 208 80 5,4 60 197 
Z.H. 2000 CH 12,1 57 180 67 5,5 72 196 

P.CH. 2000 CH 12 58 184 70 4,7 58 186 
K.N 2000 CH 12,1 57 200 81 3,9 43 181 
D.K. 1999 CH 11,4 60 193 69 4 41 170 
B.Š. 2001 D 12,9 56 161 61 3,4 50 167 
A.V. 1999 CH 12,5 47 185 64 5,1 56 167 
B.Ž 1999 D 12,2 60 175 55 4,8 51 166 
A.Č. 2000 CH 11,8 60 185 70 3,4 34 164 
M.V. 2001 CH 12,3 59 169 61 3,1 41 161 
E.M. 1999 D 12,1 57 175 55 4,3 45 157 
G.G. 1999 CH 12 53 182 62 3,8 38 153 
L.Š. 1999 CH 12 53 174 56 4,2 44 153 
E.P. 2001 D 12,8 57 158 59 2,4 32 148 
A.M. 1999 D 13,2 45 170 52 4,1 43 140 
M.Š. 1999 CH 12,2 51 170 53 3,2 30 134 
D.D. 2000 CH 12,4 53 166 57 2,8 23 133 
A.I. 2000 D 12,3 59 165 56 3,2 18 133 
K.K. 1999 D 12,9 48 173 54 2,9 30 132 
A.T. 2000 D 15 22 180 66 3,9 43 131 
P.T. 1999 CH 12,3 50 160 46 3,5 34 130 
N.M. 2000 D 13 49 160 53 3 9 111 
Š.R. 2001 CH 13,9 38 125 28 3,3 43 109 
A.R. 2001 D 15,2 30 115 25 2,7 37 92 

 48



 

Krátký komentář: 

Poslední tabulku týkající se pohybové úrovně dětí sledovaného souboru se pokusím srovnat 

jako v předchozím případě s tabulkou č.13, která byla  také, jako v předchozím případě  

vytvořena z mého trenérského hlediska. Při přiřazování bodů k danému výkonu se však 

v tomto případě přihlíželo jak na věk dětí, tak i na jejich pohlaví.  Na první pohled jsou 

tabulky opět velmi odlišné. Po rozdělení tabulky vytvořené z mého trenérského hlediska, jako 

v předchozím případě, na dívky a chlapce, jsem zjistila, že takto jsou již tabulky  skoro 

shodné. Děti si v hodnocení ordinální škálou oproti mému trenérskému hodnocení nepolepšily 

či nepohoršily o více jak 2 příčky. Výjimkou je však  chlapec M.V. a dvě dívky B.S. a E.P., 

kteří se posunuly vpřed celkem výrazně. Proč to mu tak je nasnadě. Jak už jsem se zmiňovala, 

tato ordinální škála bere ohled i na rozdílné výkony dle věku. Proto tito jedinci, kteří jsou 

nejmladší z celé skupiny, měli šanci konkurovat v motorických testech starším ročníkům. 

Mohla bych se tu ještě pozastavit nad otázkou, proč chlapec Š.R. a dívky A.R., přestože jsou 

také ročníky 2001 se aspoň v této tabulce neumístili lépe než na posledních příčkách. Z 

trenérského hlediska ale vím, že tito jedinci jsou velmi pohybově slabí a ani spravedlivější 

hodnocení podle ročníku jim k lepšímu umístění nepomohlo. 

Při porovnání s bodovací tabulkou z mého trenérského hlediska mohu konstatovat 

stejně jako v případě předchozí tabulky, že umístění nejsou zcela shodná, avšak nedochází 

k velkým rozdílům mezi oběma tabulkami. Tedy úspěšní sledovaní svěřenci z této tabulky 

byli úspěšní i v tabulce vytvořené z mého trenérského hlediska. 

 

4.3 Vyhodnocení anketního šetření 

 
Cílem této bakalářské práce není zabývat se pouze pohybovou úrovní ve vybraných 

atletických disciplínách a v motorických testech, ale snažím se neopomenout i aktuální zájmy 

a postoje dětí k atletice. Během sledovaného období jsem nechala svěřence vyplnit anketu, 

kde jsem zjišťovala, jaké mají postoje k atletice vůbec, navštěvují-li i jiné sportovní kroužky, 

jakou atletickou disciplínou by se rádi v budoucnu zabývali, kdo je jejich vzorem a zejména, 

zda-li je baví více atletické disciplíny či motorické testy. V této anketě nebyly pokládány 

otázky tzv. ,,na tělo“, takže děti neměly důvod si své odpovědi vymýšlet. Také jsem se snažila 

dávat pozor, aby děti neopisovaly a vyplnily anketu podle svého vlastního vědomí. 
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Graf 1 

Délka docházky do atletického kroužku 

 

4

3 

9
8

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Počet dětí

1 2 3 4

Roky

Délka docházky do atletického kroužku

Krátký komentář: 

  V současné době, jak se dá ale lehce předpokládat, není moje tréninková skupina 

shodná  co týče členů s předešlými roky. Děti v tomto věku přicházejí a odcházejí, zkoušejí 

jiné sporty. Přesto z grafu uvedeného výše mohu říci, že 17 dětí z celkového současného 

počtu 24 dětí trénuje pod mým vedením minimálně 3 roky. Toto zjištění je pro mě velice 

lichotié, nejen z hlediska mé trenérské profese, že děti trénink zřejmě baví a jsou spokojené 

v atletickém kolektivu, ale také z hlediska toho, že jednoduše řečeno prostě sportují, jelikož 

v současné době zájem o sport u dětí spíše upadá. Děti nejsou dostatečně motivováni, často se 

uchylují k počítačovým hrám, neudržují zdravý životní režim do kterého sport bezpochyby 

patří. Nemluvě o velice ,,lákavé“ stravě ve formě fastfoodů, které když děti doslova 

nevyběhají, mohou způsobovat závažné zdravotní problémy. 

 

Graf 2 

 Frekvence docházky na atletické tréninky 
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Krátký komentář: 

 Jak jsem již uváděla v předešlém komentáři, je v současné době velkým problémem 

nedostatečná pohybová aktivita dětí. Přestože tréninky sledované skupiny probíhaly 2krát 

týdně, tři jedinci nevyužili možnosti dvou atletických tréninků. Pohybová aktivita jednou 

týdně je dle mého názoru absolutně nedostatečná, protože děti v tomto věku mají nadbytek 

nevyužité energie, velmi rychlou regeneraci a mají velkou potřebu hrát si a soutěžit. Přesto 

naštěstí víme, jak dokládá níže uvedený graf 3, že tito jedinci během týdně provádějí další 

pohybové aktivity. 

 

Graf 3  
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Krátký komentář: 

 Při provádění průzkumu na základě ankety, ve které měly děti na výběr z aktivit (viz 

legenda výše), je zřejmé, že všichni ze sledovaných jedinců provádějí minimálně jednou 

týdně jednu či více aktivit. V krátkosti bych se ráda ještě pozastavila nad extrémy tohoto 

grafu. Nejvyšší hodnotu v grafu nabývá aktivita ,,jiné“, což je dáno tím, že zahrnuje spoustu 

dalších aktivit nevystižených v základní nabídce např. zimní sporty  (lyže, snowboard, 

bruslení) a tělesná výchova v rámci školní výuky. Naopak nejnižší hodnotu nabývá aktivita 

,,pobyt v přírodě“ což je do jisté míry ovlivněno tím, že valná většina sledovaných jedinců má 

trvalý pobyt v Praze. Tímto narážím na další problém současné doby, kdy děti nechtějí nebo 

nemají možnost styku s přírodou. Tento nedostatek se alespoň v malé míře snažíme 

kompenzovat pobytem na atletických soustředěních. 
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Graf  4  
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Krátký komentář: 

 Tento graf v podstatě shrnuje předchozí dva grafy. Pro mě jako pro trenérku těchto 

dětí je uspokojující fakt, že valná většina dětí provádí pohybovou aktivitu až 6× týdně. 
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Tabulka 8  

Postojová škála vůči vybraným atletickým disciplínám a motorickým testům 

INICIÁLY POHLAVÍ ROČNÍK 60 M 
SKOK 

DO 
DÁLKY

HOD 
KRIKETOVÝM 

MÍČKEM 

MOTORICKÝ 
TEST  

4×10 M 

SKOK 
DO 

DÁLKY 
Z 

MÍSTA 

AUTOVÝ HOD 
MEDICINBALEM

(2KG) 

A.Č. CH 2000 1 3 4 1 3 3 
D.D. CH 2000 2 1 3 3 2 4 
G.G. CH 1999 1 2 1 3 2 1 
Z.H. CH 2000 1 1 4 2 2 1 

P.CH. CH 2000 1 4 2 2 5 1 
A.I. D 2000 1 1 2 1 1 2 
K.K. D 1999 1 2 2 3 2 2 
D.K. CH 1999 1 1 2 1 2 3 
E.M. D 1999 1 2 2 1 2 2 
N.M. D 2000 3 4 4 2 3 4 
A.M. D 1999 2 2 3 2 2 2 
K.N CH 2000 1 2 3 1 3 1 
P.P. CH 1999 1 1 1 1 1 1 
E.P. D 2001 1 1 5 3 2 5 
Š.R. CH 2001 2 3 2 2 1 2 
A.R. D 2001 3 3 4 2 2 3 
L.Š. CH 1999 1 1 1 1 1 2 
B.Š. D 2001 1 2 4 1 1 3 
M.Š. CH 1999 3 1 1 2 1 1 
A.T. D 2000 1 1 4 2 4 3 
P.T. CH 1999 2 1 3 2 2 2 
M.V. CH 2001 1 1 1 1 1 1 
A.V. CH 1999 2 1 2 1 2 1 
B.Ž D 1999 1 1 1 1 1 1 
PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA 1,458333 1,75 2,541667 1,708333 2 2,125 

 

Krátký komentář: 

 V anketě, kterou sledovaní svěřenci vyplňovali, byla část zaměřená na 

hodnocení vybraných atletických disciplín (60 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem). 

Děti vybíraly z 5 různých postojových škál v podobě „smajlíků“ podle oblíbenosti 

jednotlivých disciplín. Pro jednoduchost a větší přehlednost jsem však do předchozí tabulky 

zaznamenávala pouze čísla, podle stupnice používané na základních školách (1 - nejlepší, 

nejoblíbenější; 5 – nejhorší, nejméně oblíbené). Jako nejoblíbenější atletickou disciplínou 

sledované skupiny se stal běh na  60 m s průměrnou známkou 1,458, poté skok daleký 

(průměr 1,750). Nejhůře si stojí hod kriketovým míčkem (průměrná známka 2,521).  

Zabývám-li se hodnocením motorických testů (člunkový běh 4×10 m, skok daleký 

z místa a autový hod medicinbalem 2kg). Nejoblíbenějším motorickým testem dle sledované 

skupiny je člunkový běh 4×10 m, který v průměru získal známku 1,696, což odpovídá i 
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největší oblíbenosti v atletických disciplínách, disciplíně běhu na 60 m. Skok daleký z místa 

se známkou 2,0 je stejně jako atletická disciplína skok daleký vyhodnocen na druhém místě. 

Nejméně populárním je zvolen motorický test autový hod medicinbalem (2kg) s průměrnou 

známkou 2,130. 

Z průměrných známek můžeme vyčíst, že děti raději preferují atletické disciplíny nad 

motorickými testy, což ostatně ukazují i odpovědi v grafu 7, kde pouze 3 z 24 sledovaných 

jedinců zvolili odpověď motorické testy. Zajímavé však je, ač běh na 60 m a skok daleký 

v průměrných známkách jednoznačně předčily  specificky odpovídající motorické testy, tedy 

člunkový běh 4×10 m a skok daleký z místa, autový hod medicinbalem o hmotnosti 2 kg se 

naopak stal oblíbenější disciplínou než hod kriketovým míčkem. Proč tomu tak je však 

nedokážu odpovědět. Jednou z možností může být, že v autovém hodu medicinbalem nejsou 

ve výkonnosti tak znatelné optické rozdíly mezi dětmi, jako v hodu kriketovým míčkem.  

 

 

Graf  5 
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Krátký komentář:  

Tento graf je založen na anketní otázce ,,V jaké disciplíně by jsi chtěl/la závodit?“. Výsledky 

v podstatě odpovídají známkování jednotlivých atletických disciplín v tabulce 8. Děti často 

uváděly běh na 60 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Jen sporadicky se objevovaly 

disciplíny, které sledovaní svěřenci ještě neměli šanci vyzkoušet,  protože nejsou obsahem 

přípravkových závodu. Příkladem může být běh přes překážky a skok o tyči. 
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Graf 6 

 Osobní vzor 

6 6

5

3

1 1 1

4

5

0

1

2

3

4

5

6

Počet dětí

1

Vzor

Osobní vzor

Usain Bolt

Roman Šebrle

Kristina Volfová

Barbora Špotáková

Jaroslav Bába

Tomáš Dvořák

Emil Zátopek

Jiné

Žádný

 

Krátký komentář: 

 V dalším průzkumu, zabývajícím se otázkami ,,Který atlet či atletka je tvým, 

vzorem?“ a ,,Máš nějaký další vzor?“ se poněkud překvapivě ukázal fakt, že žádné z dětí 

nevyužilo možnosti odpovědět na druhou otázku nesportovním vzorem. Přesto však využily 

možnosti uvést jiný vzor, tedy neatletický vzor, kterými byli např. Martina Sáblíková, Tomáš 

Rosický a Jaromír Jágr. Je až zarážející, že žádné z dětí nejmenovalo své rodiče a také časté 

uvedení, že děti nemají vzor žádný. Pro mě, jako pro trenérku těchto dětí, je ale velmi 

lichotivým výsledkem opakované uvedení mého jména. Mohla bych se však pozastavit nad 

tím, zda-li popudem pro uvedení mého jména je má sportovní či trenérská činnost. 

Nejčastěji jmenovanými osobnostmi byli Usain Bolt a Roman Šebrle, jakožto 

nejznámější atletické osobnosti současnosti. Milým překvapením dle mého názoru je uvedení 

Emila Zátopka, z důvodu nízké informovanosti dětí o tomto významném českém běžci 

minulosti. 
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Graf  7 

 Preference sportovní činnosti 
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Krátký komentář: 

 Úplně poslední anketní otázka se zabývá tím, zda-li děti upřednostňují na 

tréninku provádění atletických disciplín či raději motorických testů. Valná většina zvolila 

možnost atletických disciplín. Řekla bych, že děti preferují atletické disciplíny z důvodu 

porovnávání sebe samých se skutečnými atletickými hvězdami, myslím si, že si rády připadají 

jako ,,velcí atleti“. 
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5. DISKUSE 

Svojí výzkumnou část jsem rozdělila na tři části a na každou z nich jsem si položila 

minimálně jednu výzkumnou otázku. V této diskuzi se na ně pokusím odpovědět. 

V první části, kde se zabývám vyhodnocením tréninku ve vybrané skupině jsem si 

položila otázku (Otázka O1), zda-li sledované děti ve věku 9 – 11 let navštěvují pravidelně 

atletické tréninky. Dospěla jsem k názoru, že přestože žádný ze svěřenců neměl ve 

sledovaném období, ve kterém proběhlo 21 tréninků méně než 3 absence, byla docházka na 

tréninky ucházející. Bohužel sledované období probíhalo v době ledna až března a děti 

musely absolvovat tréninky venku na atletickém stadionu za každého počasí. To je jistě jeden 

z důvodů,  proč málo dětí mělo absenci  minimální. Dalším důvodem může být velmi vysoká 

náchylnost k nemocem a zranění  v tomto věku. A neméně podstatným důvodem je dle mého 

názoru fakt, že děti jsou v tomto věku plně závislé na rozhodnutí a případném doprovodu 

rodičů na trénink. 

Ve druhé části svého výzkumu  jsem již pracovala s výsledky testovaných disciplín a 

položila jsem si na toto téma 3 výzkumné otázky. Na otázku (Otázka O2), zda-li můžeme 

předpokládat, že pohybová úroveň v motorických testech odpovídá pohybové úrovni v 

atletických disciplínách a naopak, jsem schopná odpovědět jen z poloviny. Pouze z pohledu 

výzkumné metody pomocí bodovacích tabulek z mého vlastního trenérského hlediska. Jak 

ukazuje Tabulka 14 je ve valné většině případů celkový součet za atletické disciplíny velice 

podobný, v některých případech téměř shodný, se součtem bodů za motorické testy. Odvažuji 

se proto tvrdit, že úspěšnost v motorických testech je předpokladem dobré výkonnosti 

v atletických disciplínách.  Srovnávat tabulky celkových výkonů (součet bodů za atletické 

disciplíny a motorické testy) vytvořené na základě ordinální škály s použitím odborné 

literatury možné není z důvodu jiného bodovacího systému (nejlepší celkový výkon 

v atletických testech získal 59 bodů a nejlepší celkový výkon z motorických testů 197 bodů). 

V případě součtu celkových výkonů by měli větší výhodu sledovaní svěřenci, kteří byli 

úspěšnější v motorických testech.  

  

Další otázkou týkající se kapitoly Vyhodnocení vybraných atletických disciplín a 

motorických testů jsem si položila následovně (Otázka O3) ,,Budou či nebudou výrazné 

rozdíly v pohybové úrovni u dětí sledovaného souboru z hlediska věku a budou nebo nebudou 

výrazné rozdíly v pohybové úrovni u sledovaného souboru z hlediska pohlaví?“ Pomocí 

tabulek vytvořených ordinální škálou z mého pohledu jako trenéra jsem dospěla k názoru, že 
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výkonnost chlapců je nepatrně vyšší. Děvčata ve všech hodnoceních neobsadila žádnou 

z prvních příček. Co se však týče výkonnostních rozdílu mezi jednotlivými ročníky, desetileté 

a jedenáctileté děti si úspěšně konkurovaly a nedal se vypozorovat žádný velký výkonnostní 

rozdíl mezi nimi. Rozdíl mezi jedenáctiletými a devítiletými dětmi byl však markantnější, což 

je velmi logické. V tomto věku děti procházejí rychlým vývojem a jsou obdařené vysokou 

rychlostí učení, tudíž jsou dříve narozené děti ,,zvýhodněny“. Snažit se odpovědět na tuto 

otázku z výsledků bodování pomocí ordinální škály by bylo nesmyslné, jelikož autoři 

publikací Tabulky pro hodnocení výkonů (pro motorické testy) a Tabulky atletického svazu 

pro kategorii mladšího žactva (pro atletické disciplíny) již přihlíželi při tvoření tabulek 

k rozdílné výkonnosti mezi dívkami a chlapci.  

 
 Jako poslední úkol týkající se testování výkonnosti jsem si zvolila porovnání  rozdílů u  

jednotlivých dětí při interním trenérském hodnocení oproti  tabulkovému hodnocení 

pohybové úrovně podložené odbornými publikacemi (Otázka O4). V hodnoceném z mého 

trenérského hlediska, jak jsem již výše uváděla, jsem nebrala v potaz věkové rozdíly mezi 

chlapci a děvčaty a nebrala jsem potaz ani na rozdíly věkové. Na první pohled se zdá, že jsou 

tabulky naprosto odlišné a mé trenérské hodnocení se zdá být neúspěšné. Avšak 

v porovnávání  obou tabulek z obou hledisek zabývající se atletickými disciplínami si musíme 

uvědomit, že v ordinální škále byl brán potaz pouze na pohlaví dětí. Proto, rozdělím-li si svoji 

tabulku na dívky a chlapce, mohu již tabulky úspěšně porovnat. Nyní je již v celku dobře 

patrné, že obě tabulky jsou si po rozdělení velice podobné. Obzvláště v případě chlapců si v 

hodnocení ordinální škálou oproti mému hodnocení polepšili pouze dva chlapci. Devět ze 

čtrnácti chlapců si tedy udrželo shodnou pozici v obou případech hodnocení. V případě dívek 

nastaly drobné změny v pořadí pouze na prostředních čtyřech příčkách. Abych plně 

odpověděla na položenou otázku musím porovnat ještě oba způsoby hodnocení v motorických 

testech.  V publikaci tabulky pro hodnocení výkonů v motorických testech byl brán potaz 

nejen na rozdíly ve výkonnosti mezi dívkami a chlapci, ale také na odlišný věk mých 

svěřenců. Na první pohled jsou tabulky velmi odlišné, rozdělím-li ale tabulky jako 

v předchozím případě na dívky a chlapce, mohu i zde s velkým uspokojením tvrdit, že tabulky 

jsou potom skoro shodné. Děti si v hodnocení ordinální škálou oproti mému trenérskému 

hodnocení nepolepšily či nepohoršily o více jak 2 příčky. Výjimkou je však jeden chlapec a 

dvě dívky, kteří se posunuli vpřed celkem výrazně. Není těžké zjistit proč. Tato ordinální 

škála brala ohled i na rozdílné výkony dle věku. Všichni tito tři jedinci jsou ročníky 2001 a 

proto měli konečně šanci konkurovat v motorických testech starším ročníkům.  
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Ve třetí části svého výzkumu jsem dětem nechala vyplnit anketu a ve své práci jsem se 

rozhodla zabývat především otázkami (Otázka O4): ,,Upřednostňují děti vybraného souboru 

absolvované atletické disciplíny nebo motorické testy? Jaké atletické disciplíny děti 

vybraného souboru nejraději provozují? Na první otázku děti odpověděly zcela jasně, 20 dětí 

z 24 tázaných preferuje atletické disciplíny nad motorickými testy. Snažila jsem se zamyslet, 

proč tomu tak je. Jako nejpravděpodobnější možností mi přijde, že děti chtějí trénovat na 

tréninku čistě atletické disciplíny, protože mají snahu uspět na přípravkových závodech a 

v tomto věku si ještě dostatečně neuvědomují, že i jiné činnosti prováděné během tréninku 

jsou také přípravou na závod. Další možností může dle mého názoru být, že si zkrátka chtějí 

připadat jako ,,velcí atleti“.  Jako nejoblíbenější disciplínou mé tréninkové skupiny je dle 

výsledků z ankety běh na 60 m, poté skok daleký a nejméně oblíbenou atletickou disciplínou 

se stal  hod kriketovým míčkem. V práci Ešpandra dopadly výsledky velmi podobně, v jeho 

případě zvolily děti jako nejoblíbenější disciplínou skok daleký, poté krátké štafety a na třetím 

místě sprinty. V mém případě však děti měly možnost vybírat pouze ze tří možností, 60 m, 

skok daleký a hod kriketovým míčkem. Avšak když děti měly napsat, kterou atletickou 

disciplínou by se rádi v budoucnu zabývaly, dopadly výsledky následovně: jako 

nejoblíbenější disciplínou vyšel opět běh na 60 m, poté skok daleký a na 3. místě skončil běh 

na 150 m, který ovšem můžeme zahrnout společně s během na 60 m  do kategorie sprintů, 

proto uvedu ještě štafetový běh, který se umístil na čtvrtém, zahrnu-li 150 do sprintů, tak na 

třetím místě. Když ale v  grafu 5 spojím 600 m a 800 m do kategorie běhů, dopadla by tato 

kategorie také na třetím místě stejně, jako štafetový běh. Ešpandrovi v tomto případě dopadly 

výsledky stejně: nejoblíbenější disciplínou jsou sprinty (28 %) dále potom skok daleký (25 %) 

a běhy (10 %). 

 V anketě jsem se však nechtěla zabývat jsem otázkami týkající se aktivity, ale zajímala 

jsem se o to, jaké osobnosti mají vliv na formování dítěte a kdo je jejich vzorem (Otázka O6). 

Dětem jsem položila otázku, jaký atlet či atletka je jejich vzorem a poté otázku, jestli mají 

ještě nějaký další vzor. Nikoho z dětí nenapadlo využít možnosti nesportovního vzoru, 

například svého učitele či rodiče. Někteří ovšem jmenovali mé jméno a já proto doufám, že to 

není jen z hlediska mých sportovních úspěchů, ale právě i z pohledu, že jsem jim dobrým 

společenským vzorem. Přestože Ešpandr ve své práci tvrdí, že děti znají více české než 

zahraniční závodníky, nejvíce jmenovaným atletickým vzorem v mé práci byl jmenován 

Usain Bolt před  Romanem Šebrlem a Barborou Špotákovou. 
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6. ZÁVĚRY 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo otestování vybrané tréninkové skupiny o počtu 24 

dětí a zjištění jejich pohybové úrovně v atletických disciplínách, motorických testech a 

zjištění jejich postojů vůči atletickému tréninku a atletice jako takové.  Výsledky testování 

jsem nejen využila v této práci, ale jsou také velkým přínosem pro mě, jako trenérku této 

skupiny. Předpokládám a doufám, že většina dětí bude navštěvovat tento atletický kroužek i 

v budoucích letech, proto jsem touto prací položila základní kámen k mému  každoročnímu 

testování dětí a zjišťování jejich výkonnostního růstu.  

 V diskuzi této bakalářské práce se mi podařilo úspěšně odpovědět na všechny 

výzkumné otázky, které byly položeny již před začátkem provádění výzkumu. Ve své práci 

jsem došla k závěru, že děti ve sledovaném věku 9 – 11 let docházejí dle svých možností co 

nejvíce. Bohužel již však nejsou ze strany svých rodičů dostatečně vedeny k tomu, aby své 

tréninkové absence omlouvaly. Z pohybového hlediska jsem ve svojí prací došla k závěru, že 

vysoká pohybová úroveň v motorických testech je předpokladem vysoké pohybové úrovně 

v atletických disciplínách. Dále jsem svým vlastním výzkumným testováním potvrdila, že 

v tomto věku jsou již znatelné rozdíly mezi chlapci a dívkami a také mezi 9 a 11letými dětmi 

a zejména, že je více než vhodné používat při testování výkonnostní tabulky beroucí v potaz 

pohlaví a ročník narození dítěte. Nebylo velkým překvapením, že pouze necelých 17  dětí 

dává přednost motorické testům před atletickými disciplínami a ani to, že jako nejoblíbenější 

atletické disciplíny zvolily děti běh na 60 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Tedy ty 

disciplíny, které si děti mohou samy vyzkoušet na přípravkových závodech. Posledním 

zjištěním z mé práce je fakt, že ne všechny děti dokázaly odpovědět na otázku, jaký mají vzor. 

 Tato bakalářská práce mi přinesla zamyšlení nad tím, jakou tíhu zodpovědnosti na 

sebe při práci s dětmi beru. Uvědomuji si, že svojí prací děti nepřipravuji jen na atletickou 

kariéru, ale připravuji je k celému životu. Proto se nesnažím děti naučit jen sportovním 

dovednostem, ale působit na ně i z psychologického hlediska a plně podporovat jejich správný 

vývoj. 
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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Kristina Volfová, studentka 3. ročníku TVS – Biologie 
Anketa pro potřeby bakalářské práce 

 
Ráda bych zjistila jaké máš postoje k atletice a k vybraným atletickým disciplínám, které trénujeme na našem 
tréninku a k motorickým testům, kterými sledujeme Tvoji úroveň zdatnosti.     
Hodně zdaru při vyplňování tohoto dotazníku. Začínáme.   Vhodnou odpověď zakřížkuj do políčka  
                     
Pohlaví:      chlapec          dívka  
Věk:            8 let      9 let     10 let     11 let       12 let       
 
Navštěvuji atletický kroužek:                       Chodím do třídy (školní rok 2009/2010):  
 
Do atletického kroužku docházím: půl roku   1 rok   2 roky  3 roky   více jak 3 roky                   
 
Kolikrát týdně docházím na trénink do atletického kroužku?        
1×týdně   2×týdně   3×týdně   4× týdně   5× týdně         
 
Chodím na tréninky v jiném sportu?  
fotbal   florbal   plavání   gymnastika   lední hokej   jiné……………………..  
 
Jaké další pohybové aktivity během týdne provádím (pravidelně alespoň 1×týdně):   
 jízda na kole    jízda na koloběžce   hry na hřišti    chůze    koupání v bazénu     
 turistika     pobyt v přírodě   in line brusle   lezení a šplhání   jiné……………..   
 
Kolikrát týdně sportuji a provádím různé pohybové aktivity (minimálně 20 min. denně)?        
vůbec nesportuji   1×týdně   2×týdně   3×týdně   4× týdně   5× týdně   6× týdně           

Následující disciplíny, které používáme v tréninku mne:  

Běh na 60 m      Skok do dálky   

Hod kriketovým míčkem  
 
V jaké atletické disciplíně bych chtěl závodit na atletických závodech?   ………………… 
Který atlet (atletka) je Tvým atletickým vzorem?..................................................................  
Máš další jiný vzor? Můžeš ho prosím napsat?...................................................................... 
 
Následující testy, které používáme v tréninku mne:  

Člunkový běh 4×10 m   

 Skok do dálky z místa  

Hod medicinbalem      
 
Když budeš sportovat, zvolil bys spíše: atletické disciplíny   testy (čl. běh, dálku z místa)  
 
Mnohokrát děkuji za vyplnění a přeji hodně úspěchů v atletice a hodně štěstí.  
 
Příloha 1 Vzor ankety pro děti 
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INICIÁLY POHLAVÍ VĚK TŘÍDA 

JAK 
DLOUHO 

DOCHÁZÍŠ 
NA 

ATLETICKÝ 
KROUŽEK?

KOLIKRÁT 
TÝDNĚ 

NAVŠTĚVUJEŠ 
ATLETICKÝ 
KROUŽEK 

CHODÍŠ 
NA 

TRÉNINKY 
JEŠTĚ V 
JINÉM 

SPORTU?
JAKÉ DALŠÍ AKTIVITY PROVÁDÍŠ 

BĚHEM TÝDNE? 

A.Č. CH 10 4. 1 rok 1× 
fotbal, 
plavání kolo, koloběžka, hry na hřišti 

D.D. CH 9 3. 
více jak 3 

roky 2× squash 

kolo, koloběžka, koupání v bazénu, 
hry na hřišti, pobyt v přírodě,TV ve 

škole 

G.G. CH 11 4. 3 roky 2× tenis, fotbal

kolo, koloběžka, chůze, plavání, 
pobyt v přírodě, brusle, lyže, fotbal, 

skateboard, snowboard 

Z.H. CH 10 4. 
více jak 3 

roky 2× ne 
kolo, chůze, plavání, pobyt v přírodě, 

bruslení na ledu, 
P.CH. CH 9 3. 2 roky 2× ne kolo, chůze, koupání v bazénu, lyže 

A.I. D 10 4. 
Více jak 3 

roky 2× ne 
kolo, hry na hřišti, chůze, pobyt v 

přírodě, tělocvik 

K.K. D 11 4. 3 roky 1× 

plavání, 
tenis, 

volejbal 
kolo, hry na hřišti, chůze,in line 

brusle, lezení a šplhání 
D.K. CH 11 5. 1 rok 2× míčové hry hry na hřišti, chůze, pobyt v přírodě 

E.M. D 11 4. 
více jak 3 

roky 2× in-line 
kolo, chůze, hry na hřišti, koupání v 
bazénu, turistika, in-line brusle. lyže 

N.M. D 9 3. 
více jak 3 

roky 2× popbalet kolo, chůze, lyže 
A.M. D 11 5. 1 rok 2× ne kolo, chůze, koupání v bazénu, lyže 

K.N CH 10 3. 
více jak 3 

roky 2× ne 

kolo, chůze, koloběžka, hry na hřišti, 
plavání, pobyt v přírodě, brusle, 

skateboard, snowboard 

P.P. CH 11 4. 1 rok 2× 
fotbal, 
plavání kolo, koloběžka 

E.P. D 9 3. 3 roky 2× jízda na koni, tenis 
Š.R. CH 9 3. 3 roky 2× ne hry na hřišti 
A.R. D 9 2. 2 roky 2× ne hry na hřišti 

L.Š. CH 11 4. 
více jak 3 

roky 2× 
sportovní 

hry 
kolo, hry na hřišti, koupání v bazénu, 

chůze 

B.Š. D 9 4. 3 roky 2× tenis 
hry na hřišti, chůze, pobyt v přírodě, 

tělocvik 

M.Š. CH 10 4. 3roky 2× ne 

kolo, koloběžka, koupání v bazénu, 
hry na hřišti, pobyt v přírodě,TV ve 

škole 

A.T. D 10 4. 3 roky 2× 

plavání, 
tenis, 

volejbal 

kolo, chůze, koloběžka, koupání v 
bazénu,pobyt v přírodě, lyže, 
snowboard, bruslení na ledě 

M.V. CH 9 3. 3 roky 1× 
plavání, 
baseball 

kolo, hry na hřišti, chůze, koupání v 
bazénu, turistika, lezení a šplhání 

A.V. CH 10 4. 2 roky 2× florbal 
hry na hřišti, chůze, pobyt v přírodě, 

tělocvik 

B.Ž D 11 4. 
více jak 3 

roky 2× ne 
kolo, kolečkové brusle, koupání v 

bazénu 

 
Tabulka 1 
Zdrojová data – odpovědi na anketní otázky 
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INICIÁLY 

KOLIKRÁT 
TÝDNĚ 

PROVÁDÍŠ 
RŮZNÉ 

POHYBOVÉ 
AKTIVITY 

(MINIMÁLNĚ 
20MIN)? 

JAKÝ MÁŠ 
VZTAH K 

DISCIPLÍNĚ 
BĚH  

NA 60 m 

KE 
SKOKU 

DO 
DÁLKY 

K HODU 
KRIKETOVÝM 

MÍČKEM 
V JAKÉ DISCIPLÍNĚ BY JSI 

CHTĚL/LA ZÁVODIT? 

KTERÝ ATLET 
ČI ATLETKA JE 

TVÝM 
VZOREM? 

MÁŠ NĚJAKÝ 
DALŠÍ VZOR? 

A.Č. 6× 1 3 4 60 m žádný ne 

D.D. 5× 2 1 3 60 m 
Kristina 
Volfová ne 

G.G. 6× 1 2 1 
800 m, hod kriketovým 

míčkem 
Roman 
Šebrle Jaroslav Bába 

Z.H. 2× 1 1 4 150 m, skok daleký, 60 m Usain Bolt Roman Šebrle 

P.CH. 6× 1 4 2 60 m, štafeta 

Usain Bolt, 
Roman 
Šebrle 

Jágr, Rosický, 
Nedvěd 

A.I. 4× 1 1 2 60 m, skok daleký, štafeta 
Roman 
Šebrle ne 

K.K. 4× 1 2 2 60 m 
Kristina 
Volfová ne 

D.K. 6× 1 1 2 skok daleký 
Roman 
Šebrle 

Martina 
Sáblíková 

E.M. 6× 1 2 2 skok o tyči, štafety, běh 
Barbora 

Špotáková Kristina Volfová
N.M. 4× 3 4 4 600 m, 800 m, 150 m žádný ne 
A.M. 4× 2 2 3 sprinty Usain Bolt ne 
K.N 5× 1 2 3 překážky, 800 m, 150 m Usain Bolt Roman Šebrle 
P.P. 6× 1 1 1 60 m Usain Bolt ne 
E.P. 5× 1 1 5 sprint žádný ne 
Š.R. 2× 2 3 2 60 m žádný ne 

A.R. 2× 3 3 4 žádné 
Kristina 
Volfová ne 

L.Š. 6× 1 1 1 
skok daleký, hod 

kriketovým míčkem 
Tomáš 
Dvořák ne 

B.Š. 5× 1 2 4 60 m, skok daleký, štafeta žádný ne 
M.Š. 2× 3 1 1 skok daleký žádný ne 
A.T. 7× 1 1 4 dálka, 60 m, 150 m Usain Bolt Kristina Volfová

M.V. 6× 1 1 1 hod kriketovým míčkem 
Barbora 

Špotáková Emil Zátopek 
A.V. 5× 2 1 2 200 m, 600 m Usain Bolt ne 

B.Ž 5× 1 1 1 
60 m, hod kriketovým 

míčkem žádný ne 
 

 

 

 

Tabulka 2 

Zdrojová data - odpovědi na anketní otázky 

 

 67



 

 

INICIÁLY 

OHODNOŤ. 
MOTORICKÝ 

TEST  
4×10 M 

SKOK DO 
DÁLKY Z 

MÍSTA 

HOD  
MEDICIN 
BALEM 

BUDEŠ-LI 
SPOROTOVAT, 
ZVOLÍŠ RADĚJI 

ATLETICKÉ 
DIASCIPLÍNY ČI 

MOTORICKÉ 
TESTY? 

A.Č. 1 3 3 
atletické 
disciplíny 

D.D. 3 2 4 
atletické 
disciplíny 

G.G. 3 2 1 
atletické 
disciplíny 

Z.H. 2 2 1 motorické testy 

P.CH. 2 5 1 
atletické 
disciplíny 

A.I. 1 1 2 
atletické 
disciplíny 

K.K. 3 2 2 
atletické 
disciplíny 

D.K. 1 2 3 
atletické 
disciplíny 

E.M. 1 2 2 
atletické 
disciplíny 

N.M. 2 3 4 
atletické 
disciplíny 

A.M. 2 2 2 
atletické 
disciplíny 

K.N 1 3 1 
atletické 
disciplíny 

P.P. 1 1 1 
atletické 
disciplíny 

E.P. 3 2 5 
atletické 
disciplíny 

Š.R. 2 1 2 
atletické 
disciplíny 

A.R. 2 2 3 motorické testy 

L.Š. 1 1 2 
atletické 
disciplíny 

B.Š. 1 1 3 
atletické 
disciplíny 

M.Š. 2 1 1 
atletické 
disciplíny 

A.T. 2 4 3 
atletické 
disciplíny 

M.V. 1 1 1 motorické testy 

A.V. 1 2 1 
atletické 
disciplíny 

B.Ž 1 1 1 
atletické 
disciplíny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 
Zdrojová data – odpovědi na anketní otázky 

 68


	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
	FAKULTA TĚLESNÉ  VÝCHOVY A SPORTU
	                           ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA DĚTÍ
	                                                    Children´s athletic prep

	                                                       Praha, Srpen 2010
	Abstract 
	Děkuji PhDr. Aleši Kaplanovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, kterými mi velmi pomohl k vypracování mé bakalářské práce.
	OBSAH           Strana
	1. ÚVOD
	Předkládaná bakalářské práce řeší problematiku atletické přípravky dětí. Prvním důvodem proč psát bakalářkou práci na atletické téma byl můj velice kladný vztah k atletice jako takové. Od roku 2003 se aktivně věnuji atletice a od roku 2006 reprezentuji Českou republiku na velkých atletických soutěžích v běhu 400 m překážek. Druhý důvod je v tomto případě daleko podstatnější. Mám velice kladný vztah k dětem a již čtvrtý rok pracuji jako trenérka atletických přípravek v atletickém oddíle ASK Slavia Praha. V roce 2006 jsem úspěšně absolvovala školení trenérů  III. třídy a ve výše uvedeném oddíle jsem začala trénovat smíšenou skupinu šestiletých dětí. Některé z pedagogických postupů mne jako trenérky jsou součástí řešené bakalářské práce. 
	2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
	2.6 Možnosti testování výkonnosti 
	3. VÝZKUMNÁ ČÁST
	3. 1. Cíle a úkoly práce

	3. 2.  Výzkumné otázky
	3. 3. Charakteristika souboru
	3. 4. Metodika práce


	3.5.1. Charakteristika testovaných atletických disciplín
	 Disciplína 1:. 60 m
	Disciplína 2: Skok daleký 
	Test 1: Člunkový běh na 4×10 m
	Test 2: Skok daleký z místa odrazem snožmo
	Test 4: Autový hod medicinbalem (2kg)
	4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST
	 4.1. Vyhodnocení docházky na trénink
	  Tréninky sledované skupiny probíhaly 2krát týdně. Ve sledovaném období (leden-březen) probíhal jeden trénink v tělocvičně po dobu 60 minut a jeden trénink na atletickém ovále po dobu hodiny a půl. Počet tréninkových jednotek byl shodný s počtem dní tréninku. Ve sledovaném období jsem si zapisovala docházku svých svěřenců a zda-li mi svojí absenci děti či jejich rodiče omlouvali. Také jsem během tréninků udílela kladné a záporné body za aktivitu, kázeň, za vítězství v soutěžích jednotlivců či celých družstev a v dobrovolném vedení atletické rozcvičky jak uvádí tabulka 10.
	Tabulka 10
	 Docházka na tréninky a obodování aktivity sledované skupiny
	 Krátký komentář: 
	V daném sledovaném období proběhlo 21 tréninků. Po rozdělení do 3 skupin – vynikající ( n = 15-21 tréninků), průměrná ( n = 8-14) a nedostatečná (n = 0-7) docházka jsem zjistila, že pouze 8 dětí z celkového počtu 24 mělo vynikající docházku. Ani jeden z nich však neměl absenci nulovou. Průměrné počet tréninků absolvovala více jak polovina, tedy 14 dětí. Tři svěřenci na trénink docházeli velmi málo, u jednoho z nich to ale byl důvod zranění. Docházka však v tomto sledovaném období je zcela odlišná a účast je výrazně nižší než v letním období z hlediska zhoršených tréninkových podmínek, protože jeden trénink probíhal na venkovním atletickém ovále za každého počasí. Z tohoto důvodu si myslím, že docházení dětí na tréninky ve sledovaném období bylo dostatečné. Oproti tomu jsem dospěla ke smutnému zjištění, že součet neomluvených hodin všech svěřenců výrazně převyšuje součet hodin omluvených (n=80). Avšak v současném věku dětí (9 – 11 let) si uvědomuji, že tento řekla bych společenský nedostatek je spíše chybou rodičů než dětí samotných. Proto na svěřence apeluji, aby si již v tomto věku uvědomovali, že je více než slušné a zodpovědné své absence na trénincích omlouvat.
	4.2. Vyhodnocení vybraných atletických disciplín a motorických testů
	Ve druhé části výsledků se zabývám již samotnou pohybovou úrovní dětí sledovaného souboru. Během sledovaného období jsem otestovala děti ve 3 vybraných atletických disciplínách a ve vybraných 3 motorických testech. Snažila jsem se, aby každá z tří vybraných motorických testů odpovídala charakteru jedné z atletických disciplín, jak již uvádím výše, tedy:  60 – člunkový běh, skok daleký – skok z místa, hod kriketovým míčkem – hod medicinbalem obouruč.
	Krátký komentář:
	4.2.1 Vyhodnocení pomocí bodovacích tabulek
	Krátký komentář:
	Krátký komentář:
	Tabulka 14
	 Celkový součet bodů za atletické disciplíny a motorické testy
	Krátký komentář:
	Tato poslední tabulka bodového systému odpovídá na výzkumnou otázku O2. Sledovaní jedinci získali ve většině případů podobný počet bodů v atletických disciplínách jako v motorických testech. Přestože tabulka uvádí i několik jedinců, kteří jsou výrazně úspěšnější v jedné z testovaných skupin, odvažuji si tvrdit, že úspěšnost v motorických testech je předpokladem dobré výkonnosti v atletických disciplínách
	4.3 Vyhodnocení anketního šetření
	5. DISKUSE
	6. ZÁVĚRY
	7. SOUPIS POUŽITÉ LITERATURY 


