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Abstrakt 
Struktura výkonu ve skoku vysokém 
Cíle práce: Struktura výkonu ve skoku vysokém, sledování faktorů somatických za 

pomoci antropometrického vyšetření; faktorů kondičních za použití motorických 

testů; faktorů techniky vytvořením kinematické 3D analýzy a faktorů psychických na 

základě vyplněných dotazníků, určujících komplexní profil osobnosti. Celkové 

zhodnocení výsledků individuálně u každé výškařky a jejich porovnání 

s teoretickými poznatky.  

Metoda: Pro získání údajů o somatotypu jsme použili modifikovanou 

sheldonovskou metodu Heathová-Carter v laboratořích specializovaného pracoviště, 

kterou jsme zpracovali v programu WELLNESS. Kondiční faktory jsme zjišťovali 

pomocí vybraných motorických testů a měření vhodných pro skok vysoký (30 m 

letmo, 50 m VS, 5skok z místa po ON, 5skok z místa po NN, 10skok z místa 

střídavě, skok vysoký z místa, skok vysoký - nůžky, skok vysoký ze 4 kroků, koule 

3kg vzad přes hlavu, vertikální výskok z rozběhu). Pomocí počítačového programu 

APAS jsme provedli kinematickou 3D analýzu techniky. Psychické faktory jsme 

sledovali  pomocí psychologického modulu Vědeckého a servisního pracoviště 

tělesné výchovy a sportu – Casri Praha, který vznikl ve spolupráci s prof. O. 

Mikšíkem, DrSc.   

Výsledky: Ze somatotypů se 2x vyskytl ektomorfní mezomorf, 1x mezomorfní 

ektomorf, 1x vyrovnaný ektomorf a 1x ektomorfní endomorf. Atletky měly vysoký 

podíl aktivní tělesné hmoty od 89 – 93%. V motorických testech dosáhla nejmladší 

testovaná výškařka (15) nejlepších hodnot v rychlosti (30 m letmo – 3,50 s) a ve 

skokanské výbušnosti (10skok z místa střídavě – 24,46 m),naopak jedna z nejstarších 

výškařek (17) měla nejlepší výsledky v průpravných skocích (skok vysoký z místa – 

126 cm; nůžky – 144 cm; skok vysoký ze 4 kroků 159 cm). V technice skoku 

vysokého jsme zjistili značné interindividuální rozdíly, např. horizontální rychlost 

těžiště v posledním kroku se pohybovala od 5,23 m/s do 6,5 m/s; úhel vzletu těžiště 

kolmo na podložku od 45,5° do 53° a úhel odklonu od laťky při dokončení odrazu 

byl zjištěn u 2 výškařek, zbylé 3 byly k laťce přikloněné.  Nejčastěji zjištěným 

temperamentem byl extrovertní cholerik (3x).  

Klíčová slova: sportovní výkon, skok vysoký, kondice, technika, psychika 
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Abstract 
Structure of performance in high jump 
Thesis objectives: Structure of performance in high jump, to monitor somatotype by 

means of anthropometric examination; condition factors by means of motoric tests; 

elements of technique by creating a kinematic 3D analysis and psychic factors on the 

basis of completed global personality profile questionnaires. To evaluate the results 

of all individual high jumpers as a whole confront and those with theory. 

Method: To obtain somatotype data we applied a modified Sheldon´s method – the 

Heath-Carter method - in specialized laboratory using the WELLNESS software. 

Condition factors were determined by means of  selected motoric tests and 

measurements suitable for high jump (30 m flying start, 50 m standing start, 

5standing jumps on take-off leg, 5standing jumps on nontake-off leg, 10standing 

jumps bounding, standing high jump, high jump – scissors, high jump from four 

strides, shot backwards over head, vertical hop-up with run-up). Using the APAS 

software we performed a kinematic 3D analysis of technique. Psychic factors were 

observed using the psychological module developed by Casri  Prague, a sport 

research institute, in cooperation with of Prof. O. Mikšík, DrSc.   

Results: As regards somatotype two ectomorph-mesomorphs, one mesomorph-

ectomorph, one well-balanced ectomorph and one ectomorph-endomorph were 

identified. The athletes´ proporcion of active body mass ranged from 89 to 93%. In 

motoric  tests  the  youngest  high  jumper  (15)  achieved  the  best values in velocity  

(30 m flying start – 3.50 s) and in jumping explosiveness (10standing jumps 

bounding – 24.46 m), on the contrary one of the oldest high jumpers (17) had the 

best results in preparation jumps (standing high jump – 126 cm; scissors – 144 cm; 

high jump from 4 strides – 159 cm). In high jump technique considerable 

interindividual differences were identified e.g. the horizontal velocity of centre of 

gravity in last stride ranged from 5.23 to 6.5 m/s, the initial flight angle of centre of 

gravity perpendicular to the mat from 45.5 to 53° and the angle of the body lean  

from crossbar at the end of take-off could be determined in two high jumpers, the 

remaining leaned forward to the crossbar. The most frequent temperament was 

extroverted choleric (3 cases).  

Keywords: sports performance, high jump, condition, technique, psychic. 

 



 
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní 

veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. 

 

V Praze, dne 31. 3. 2006           Lucie Spolková 

              .........................

                



 
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
     Děkuji vedoucí diplomové práce PaedDr. Jitce Vinduškové, CSc. za poskytnutí 

cenných rad a připomínek při zpracování diplomové práce. 

 

     Dále bych chtěla poděkovat trenérovi atletiky Ing. Michalovi Buzkovi, který mi 

pomohl kompletně zajistit účast výškařek na všech testování. Stejně tak chci 

poděkovat i  panu Mgr. Alešovi Tvrzníkovi a Ing. Jitce Liškové za poskytnutí 

techniky a pomoci při zpracovávání výsledků kinematické analýzy skoku vysokého; 

také Mgr. Liborovi Soumarovi, který mi vyšel při všech mých požadavcích vstříc; 

psychologovi PhDr. Josefovi Falářovi, CSc. za profesionální zpracování 

psychologického profilu testovaných výškařek a Ludmile Nováčkové za pomoc při 

antropologickém vyšetření výškařek; a samozřejmě i ostatním pracovníkům CASRI - 

vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu AČR.  

 

     Bez všech těchto informací, materiálů a rad, které mi poskytli, by má diplomová 

práce jen těžko vznikala, protože na dané téma existuje nepřeberné množství 

materiálů, ve kterých se nelze jednoduše orientovat.  



 
5

Evidenční list 
Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována k prezenčnímu studiu 

v Univerzitní knihovně FTVS UK v Praze. 

 

Datum: 31. 3. 2006     Podpis: 

 

Uživatel stvrzuje svým podpisem, že tuto diplomovou práci použil ke studijním 

účelům a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými prameny. 

Jméno Fakulta / katedra Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
6

OBSAH 
I. ÚVOD 

1. Úvod do problému ……………………………………………………………   8 

 

II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1. Sportovní výkon a jeho struktura  

    1. 1.  Sportovní výkon a jeho genese ………………………….………………    9 

    1. 2.  Struktura sportovního výkonu a jeho studium………………………......    10 

    1. 3.  Struktura výkonu ve skoku vysokém ……………………………………   12 

 

2. Somatické faktory  

    2. 1.  Somatické faktory ……………………………………………………….  13 

    2. 2.  Stanovení somatotypu – Sheldon …………………………………….....   14 

    2. 3.  Stanovení somatotypu – Heathová-Carter ………………………………   15 

 

3. Kondiční faktory  

    3. 1.  Pohybové schopnosti a dovednosti ………………………………………  18 

    3. 2.  Silové schopnosti ………………………………………………………..  19     

    3. 3.  Rychlostní schopnosti ……………………………………………………  20 

    3. 4.  Vytrvalostní schopnosti ………………………………………………….  21 

    3. 5.  Pohyblivost ………………………………………………………………  22 

    3. 6.  Koordinační pohybové schopnosti ………………………………………  23 

    3. 7.  Motorické testy ………………………………………………………….  24 

 

4. Faktory techniky  

    4. 1.  Obecná charakteristika techniky …………………………………………  25 

    4. 2.  Forma, obsah a kritéria sportovní techniky ……………………………..  26 

    4. 3.  Individuální technika sportovce ………………………………………….  27 

    4. 4.  Technika skoku vysokého ………………………………………………..  28   

           4. 4. 1.  Fáze skoku vysokého ……………………………………………..  28 

           4. 4. 2.  Charakteristické body techniky skoku vysokého …….………….   31 

           4. 4. 3.  Biomechanické parametry techniky skoku vysokého…….………   31 

 



 
7

5. Psychické faktory  

    5. 1.  Psychické faktory obecně………………………………………………  34  

    5. 2.  Osobnost sportovce ………….…………………………………………  35 

           5. 2. 1.  Pojem a struktura osobnosti ….…………………………………  35 

           5. 2. 2.  Faktory osobnosti podle Eysencka ………………………………  38 

    5. 3.  Testovací psychologický modul …………………………………………  39 

 

III. VÝZKUM 

1. Cíle a úkoly práce……………………………………………………………..  46 

2. Hypotézy ………………………………………………………………………  46 

3. Charakteristika výzkumných osob ……………………………………………  46 

4. Metodika výzkumu  

    4. 1.  Zjišťování somatických faktorů u sledovaných výškařek  

 4. 1. 1.  Způsob provedení měření ………………………………………..  42 

 4. 1. 2.  Způsob zpracování dat ………………………………………….   43 

    4. 2.  Zjišťování kondičních faktorů u sledovaných výškařek  

 4. 2. 1.  Způsob provedení měření a výběr testů ………………..………..   43 

 4. 2. 2.  Způsob zpracování dat …………………………………………..   44 

    4. 3.  Analýza techniky u sledovaných výškařek  

4. 3. 1.  Způsob provedení měření ………..……………………………..   44 

 4. 3. 2.  Způsob zpracování dat ………………………………………….  45 

    4. 4.  Zjišťování faktorů psychických u sledovaných výškařek  

4. 4. 1.  Způsob provedení měření ………..……………………………..   45 

 4. 4. 2.  Způsob zpracování dat ………………………………………….  45 

 

IV. VÝSLEDKY 

1. Antropometrické vyšetření u jednotlivých výškařek ………………………….  47 

2. Úroveň kondičních faktorů u jednotlivých výškařek ………………………….  49 

3. Technika skoku vysokého u jednotlivých výškařek …………………………..  50 

4. Vyhodnocení psychologického vyšetření a dotazníků u jednotlivých výškařek..77 

 

V. DISKUSE ……………………………………………………………………...77 

   

VI. ZÁVĚRY …………………………………………………………………….. 88 



 
8

 

VII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ………………………………………   85 

 

VIII. PŘÍLOHY  

1. Antropometrické vyšetření …………………………………………………….   87 

2. Grafy a výpočty sledovaných parametrů techniky skoku vysokého…………...   97 

3. Anamnestický dotazník AD-F………………………………………………….  137 

4. Vyplněné dotazníky……………………………………………………………  172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9

I. ÚVOD 
 

1. Úvod do problému 
     Studium sportovního výkonu, který je centrálním produktem sportu, bylo ze 

samotného začátku podmíněno celou řadou nejrůznějších činitelů. Původně se 

sportovní výkon chápal jako jeden ze specifických projevů motorické činnosti 

člověka. Jeho úroveň se vztahovala k míře vrozených dispozic, které byly 

považovány za rozhodující činitel vysoké sportovní výkonnosti. Sportovní výkon byl 

chápán jako výlučně motorická záležitost a to ve své komplexní podobě. Z neznalosti 

hlubších příčin se proto vlastně jedinou tréninkovou metodou stalo opakování 

celistvé činnosti a její postupné zdokonalování. Tento názor přežívá často i do 

dnešních dob. 

 

     Později se začaly rozvíjet jednotlivé vědní obory, snad k nejstarším vědám patří 

fyziologie. V návaznosti na snahu analyzovat pohybovou činnost lidí dochází 

k intenzivnímu poznávání vlivu tělesných cvičení na fyziologické funkce. Postupně 

se vyčlenila oblast antropologie, kde první zájem byl soustředěn na zkoumání 

stavby těla ve vztahu k jednotlivým druhům sportu, později na studium nejrůznějších 

antropologických znaků, a pak i na studium vztahu tělesných funkcí k tělesné stavbě. 

Snaha komplexně postihnout výše uvedené vztahy vedly ke vzniku sportovní 

somatotypie (Heathová-Carter, u nás Štěpnička). 

 

     Z původní snahy analyzovat lidskou motoriku se vyvinula disciplína, označovaná 

jako biomechanika. Vzniká z potřeby objektivní analýzy sportovní činnosti. Zvláštní 

oblastí, částečně navazující na biomechaniku, je oblast sportovní techniky. Od 

původní deskripce vnějších projevů se vyvinula skutečná analýza různých typů 

techniky podle jednotlivých sportovních disciplín. Ve sportovním výkonu hrají také 

důležitou roli pohybové schopnosti. Předpokládá se, že je o projevy pohybových 

schopností člověka. Klasické publikace o pohybových  schopnostech  vyšly  před  40 

- 50 lety (př. Fleishman 1964, Zaciorskij 1966). Byly koncipovány různé teorie a 

modely, novější pohledy poté přinesli např. Čelikovský a kol. 1990. Tyto práce 

rozhodně přispěly k objasňování pohybových schopností a přinesly četné poznatky či 

určitá potvrzení existujících představ. 
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     Vliv psychologie na zvyšování sportovní výkonnosti začíná poměrně pozdě. 

Tento směr navazuje na pojetí morálně-volní přípravy a rozbor specifických volních 

vlastností. Tato snaha vyúsťuje do formulace ucelené psychické přípravy sportovce, 

zkoumají se vlivy emocí na psychické stavy. Zjišťuje se motivace sportovců, 

analyzuje se jejich osobnost a vyšetřují se stupně psychické odolnosti.  

 

     Z uvedeného je možné učinit závěr, že problematika obsahu sportovního výkonu 

je v současné době velmi aktuální a že přístupy k jejímu řešení se navzájem liší. 

 

 

II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

1. Sportovní výkon a jeho struktura  
1. 1. Sportovní výkon a jeho genese  
     Sportovní výkon se chápe jako výsledek vlivu 3 sfér: vrozených dispozic – vlivu 

sociálního prostředí a sportovního tréninku (Choutka, 1971). Sportovním výkonem 

rozumíme aktuální projev specializované sportovní výkonnosti jedince, jehož 

obsahem je uvědomělá pohybová činnost, zaměřená na řešení úkolu, který je 

vymezen pravidly daného sportovního odvětví či disciplíny (Choutka, 1976). 

 

     Sportovní výkonnost (schopnost podávat opakovaně výkon) se formuje postupně 

a dlouhodobě (Obr. 1). Je výsledkem přirozeného růstu a vývoje jedince, vlivů 

prostředí a vlastního sportovního tréninku. Vývoj člověka zčásti určují vrozené 

dispozice (talent, vlohy), které mohou mít jistý vztah ke zvyšování sportovních 

výkonů. Celkově je jejich podíl v tomto směru různý a dosud jsme odkázáni jen na 

přibližný odhad. Vrozené dispozice se člení na morfologické (tělesná výška, 

hmotnost, složení těla a stavba těla), fyziologické (př. transportní kapacita pro kyslík) 

a psychologické (osobnostní charakteristika, temperament, intelektové schopnosti 

aj.) Projevují se v motorice i psychice člověka, představují jejich dědičný základ. 

Vrozené dispozice se zčásti přizpůsobují vlivům prostředí, v němž jedinec vyrůstá. 

Prostředí i vrozené dispozice se ve vzájemné vazbě podílejí na tělesném, duševním a 

sociálním rozvoji jedince. 
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     Organizovaný sportovní trénink znamená řízené ovlivňování výkonnostního 

růstu jedince s cílem dosáhnout takových změn, aby se zvyšovala úroveň 

trénovanosti sportovce. To se stává základem aktuálního sportovního výkonu 

(Dovalil, Choutka, 2002). 

 

Sportovní výkon 
 
 

Trénovanost 
 
 

Sportovní trénink 
 
 

Schopnosti 
(vlohy – nadání – talent) 

 
 

Podmínky životního prostředí 
(přírodní – sociální) 

 
 

Morfologické            Fyziologické          Psychologické 
 
 

Vrozené dispozice 
 

Obr. 1  Dlouhodobé formování sportovní výkonnosti (Dovalil, Choutka, 2002) 

 

1. 2. Struktura sportovního výkonu a jeho studium 
     Sportovní výkon má určitou strukturu, tj. zákonité uspořádání a propojení sítí 

vzájemných vztahů. Jednotlivé prvky mohou být rázu somatického, fyziologického, 

motorického, psychického apod. a nazýváme je faktory. Faktory myslíme činitele 

nějakého děje, jsou relativně samostatnou součástí sportovního výkonu a vychází ze 

somatických, kondičních, technických, taktických a psychických základů 

výkonu. Jejich společným znakem je to, že jsou trénovatelné, tj. ovlivnitelné 

tréninkem nebo se na ně bere zřetel při výběru talentovaných jedinců. Každý 

sportovní výkon – z hlediska jeho struktury – charakterizuje jak počet, tak i 

uspořádání faktorů (Obr. 2). V některých výkonech může dominovat převážně jeden 
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faktor (monofaktorální sportovní výkony), jiné jsou postaveny na existenci většího 

zastoupení faktorů (sportovní výkony multifaktorální). 

 

                                                 Faktory somatické 
 
 

 
 
     Faktory psychické             Faktory techniky 
   (psychika)           SPORTOVNÍ     (technika) 
                VÝKON 
 
 
 
 
 
      Faktory taktiky          Faktory kondiční 
        (taktika)        (kondice) 
 
 

Obr. 2  Struktura sportovního výkonu (Dovalil, Choutka, 2002) 

 

     Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti, tedy činnosti 

pohybové zaměřené na dosažení maximálního výkonu. V průběhu tréninku je tato 

činnost osvojována a zdokonalována jako dovednost. Sportovní dovednost se chápe 

jako tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů sportovce řešit správně a 

účinně úkoly dané sportovní specializace.  

 

     V množině proměnných, které výkon ovlivňují a vytváří, lze rozlišit: 

a) faktory somatické – konstituční znaky jedince, vztahující se k příslušnému 

sportovnímu výkonu; 

b) faktory kondiční – soubor pohybových schopností; 

c) faktory techniky – souvisí se specifickými pohybovými dovednostmi a jejich 

technickým provedením; 

d) faktory taktiky – tvořivé jednání sportovce („činnostní myšlení“, paměť, vzorce 

jednání jako taktické řešení); 

e) faktory psychické – kognitivní, emoční a motivační procesy uplatňované v řízení 

a regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce. 
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Ukazuje se, že čím vyšší má být sportovní výkonnost (dispozice opakovaně podávat 

výkon), tím větší důležitost má optimální skladba faktorů podmiňujících tuto 

výkonnost. Chápeme-li výkon jako integraci faktorů, je logické, že absence nebo 

nižší úroveň některého z nich znamená „oslabení“ sportovního výkonu (Dovalil, 

Choutka, 2002). 

 

     Studium struktury sportovního výkonu je možné jedině cestou důsledného 

komplexního přístupu. Objektivní poznání struktury sportovního výkonu spočívá ve: 

- stanovení rozhodujících faktorů a jejich podílu na daném sportovním výkonu 

- zjištění jejich uspořádání (hierarchie) v rámci celku 

- stanovení vzájemných vztahů mezi faktory 

(Choutka, 1976) 

 

1. 3. Struktura výkonu ve skoku vysokém 
     Pro překonání vysoko položené laťky musí mít skokan optimální rychlost, směr 

po odraze a přiměřené „chování“ (rotace a změny poloh) za letu. Faktorů, které 

umožňují dosažení požadovaného výkonu, je celý soubor. Jedná se o somatické, 

motorické a psychické předpoklady a schopnosti (viz. Tab. 1). 

 

     Somatické předpoklady u disciplíny, kde se měří absolutní výkon, tento výkon 

rovněž významně ovlivňují. Větší tělesná výška, menší tělesná hmotnost, delší dolní 

končetiny, somatotyp s převažující kombinací ektomorfní a mezomorfní komponenty 

jsou nespornou výhodou. Motorické předpoklady reprezentují dynamická a výbušná 

síla a rychlost. Můžeme je považovat za palivo „rakety“. Koordinace pohybu a 

ohebnost jsou spolu se silou a rychlostí předpokladem speciální dovednosti – 

techniky skoku. Techniku skoku můžeme považovat za motory „rakety“, rozhodující 

o míře využití paliva. 

 

     Temperament    jakožto   vrozené    psychofyziologické    jádro    osobnosti   

ovlivňuje  výkon rozhodujícím způsobem. Ovlivňuje rychlost reakce atleta, velikost 

odezvy na podnět, míru únavy, rychlost zotavení i superkompenzační efekt. Vhodný 

je silný, vyrovnaný a pohyblivý typ (sangvinik). Senzorické a intelektuální 
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schopnosti i dovednosti jsou rozhodující pro řízení pohybu zejména při měnících se 

podmínkách (Velebil, 2003). 

 

Tab. 1 Limitující faktory sportovního výkonu ve skoku vysokém 

somatické 
předpoklady 

motorické 
předpoklady 

(pohybový potenciál)

koordinační 
předpoklady a 

sportovní technika 

struktura osobnosti 

- výška těla 
 
- hmotnost těla 
 
 
- délka končetin 
 
 
- výška těžiště  
  těla 
 
 
- poměr pák   
(delší předkolení) 
 

- odrazová výbušnost 
 
- speciální ohebnost 
 
 
- úroveň všeobecné   
  připravenosti 
   
  + rychlost 
  + síla 
  + vytrvalost 

- odrazová zručnost 
 
- orientace v  
  prostoru 
 
- rytmus pohybů 
 
 
- prostorová a  
  časová následnost  
  pohybů 
 
- technika 

- zaměřenost osobnosti 
 
- charakter (morální a  
  speciální volní vlastnosti) 
    
- odvaha, rozhodnost, síla 
 
 
- houževnatost,   
  koncentrace volního úsilí 
 
 
- temperament 
- schopnosti 

 
 

2. Somatické faktory  
2. 1.  Somatické faktory  
     Somatické faktory jsou relativně stálé a ve značné míře geneticky podmíněné 

činitele. Týkají se podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, vazů a šlach. Podílejí se 

i na využití energetického potenciálu pro výkon.  Diferencují  výchozí  předpoklady  

pro  různé  typy  sportovních  výkonů.  

K hlavním somatickým faktorům patří: 

• výška a hmotnost těla 

• délkové rozměry a poměry 

• složení těla 

• tělesný typ 

 

     V praxi se somatické charakteristiky sportovců běžně vyjadřují pomocí tělesné 

výšky a hmotnosti těla. Obě slouží i jako orientační ukazatele pro posouzení vývoje 

mladých sportovců. Srovnáním se stejnými charakteristikami rodičů lze zjišťovat 
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genetické předpoklady při předvídání talentu. Dílčími somatickými faktory mohou 

být délky tělesných segmentů (např. paží) a jejich vzájemné proporce. Ve složení těla 

lze rozlišit aktivní tělesnou hmotu (svalstvo) a tuk. Kromě podílu aktivní tělesné 

hmoty je důležité složení svalu z hlediska zastoupení svalových vláken. 

V uplynulých letech bylo v oboru sportovní antropologie shromážděno mnoho 

poznatků, umožňujících vyjádřit tělesný typ komplexním způsobem a hledat vztahy 

k různým typům sportovních výkonů. Nejznámější je zjišťování tzv. somatotypů 

(Sheldon 1954, Heathová-Carter 1967).  Obecně se jako dobrý somatický předpoklad 

k motorickým výkonům jeví somatotyp ektomorfních mezomorfů s převažující 

mezomorfní komponentou a minimální endomorfií. Somatotyp automaticky 

neznamená úspěšnost sportovce. Zdá se však, ze bez odpovídající stavby těla se 

nemůže příšlušný jedinec zařadit v mnoha sportech mezi výkonnostně nejlepší 

(Dovalil, Choutka, 2002). 

 

2. 2.  Stanovení somatotypu – Sheldon  
     Stanovení somatotypů mužů provádíme podle Sheldonovy metody z roku 1954. 

Svoji první typologii vydal Sheldon v roce 1940. Jeho typologie je považována za 

nejvíce vyhovující, protože nám tato metoda umožňuje ohodnotit i přechodné typy, 

kterých je v populaci nejvíce. 

 

     Krajní typy nazývá endomorfem, mezomorfem a ektomorfem. Názvy pro své 

extrémní somatotypy odvodil od názvů zárodečných listů. V každém jedinci je 

zastoupena nestejnou měrou komponenta endo-, mezo- a ektomorfní a může být 

ohodnocena od 1 do 7 bodů. Každý jedinec může být tedy ohodnocen třemi čísly – 

první číslo značí stupeň přítomnosti endomorfní komponenty, druhé číslo 

mezomorfní komponenty a třetí číslo ektomorfní komponenty (Obr. 3). 

 

Jednotlivé komponenty somatotypu jsou stručně charakterizovány takto: 

* endomorfní komponenta – převažují zakulacené tvary a na pohmat měkké 

svalstvo s přemírou tuku. Předozadní diametry a frontální diametry se k sobě 

velikostí blíží v oblasti hlavy, krku, na celém trupu a končetinách. Břicho vystupuje 

před hrudníkem, obvod pasu je větší než obvod hrudníku, horní končetiny vynikají 

nad dolními, krátký krk, obrysy ramen zaoblené, velká hlava, svalový reliéf chybí. 
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Krátké končetiny, slabé, poměrně malé ruce a nohy. Palpací se dají zjistit slabé kosti. 

Trup je relativně krátký. Kůže je měkká. Člověk, u něhož dominuje tato komponenta 

a ostatní dvě jsou málo vyznačeny, je označen 7 – 1 – 1 /endomorf/. 

 

* mezomorfní komponenta – převládá masivní svalstvo a kostra, hranatost těla. 

Ostrý svalový reliéf. Frontální diametry jsou velké, sagitální jsou menší než u 

endomorfa. Trup je těžký, svalnatý. Končetiny svalnaté, masivní, délka je různá. 

Silné i předloktí, zápěstí a ruka. Obvod hrudníku daleko převyšuje obvod břicha. 

Hrudník s rameny je široký, trup obyčejně vzpřímený, m. trapezius a deltoideus jsou 

mohutné a jasně se rýsují. Délka trupu a délka končetin není konstantním znakem u 

mezomorfa. Pánev je mohutná, paže a dolní končetiny jsou relativně stejně dlouhé. 

Velikost hlavy kolísá, ramena jsou široká a silná a klíční kosti nápadné. Břišní stěna 

bývá pevná, hrudník je nápadný. Jedinec, u něhož dominuje tato komponenta a 

ostatní dvě jsou minimálně uplatněné, je označen 1 – 7 – 1 /mezomorf/. 

 

* ektomorfní komponenta – převažují znaky gracility a křehkosti. Slabé kosti, 

velmi slabé svalstvo. Předozadní diametry malé, ramena jsou skleslá, trup je 

relativně krátký, končetiny relativně dlouhé, postava není vždy vysoká. Břicho bývá 

ploché. Bederní lordóza na rozdíl od mezomorfa je nepatrná a vysoko umístěná, 

hrudní kyfóza je větší. Hrudník je relativně dlouhý ve srovnání s břichem, je plochý a 

úzký. Kulatá ramena jsou držena vpřed, křídlovitě odstávající lopatky jsou časté. 

Velmi slabá stehna a slabé paže, prsty křehké a dlouhé. Krk bývá dlouhý, vadné 

držení hlavy a krku časté. Jedinec, u něhož dominují znaky této komponenty a další 

dvě jsou málo vyznačeny, je označen 1 – 1 – 7 /ektomorf/ (Štěpnička, 1972). 
 

2. 3.  Stanovení somatotypu – Heathová-Carter  
     Ke stanovení somatotypu použili Heathová a Carter původní Sheldonovu metodu 

z roku 1940, k níž bylo třeba složité antropometrie, a jeho metodu už upravenou 

z roku 1954, k níž bylo třeba atlasu ke srovnávání antropometrických fotografií. 

Z těchto dvou adaptací vyšli a vytvořili vlastní metodu (1967), která se dnes používá 

ve většině prací. Somatotyp podle Heathové a Cartera je popis momentálního stavu 

jedince. Je vyjádřen trojčíselným hodnocením sestávajícím ze tří po sobě jdoucích 

čísel vždy psaných v témže pořadí. Každé číslo reprezentuje ohodnocení jedné ze tří 
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základních komponent postavy, které vyjadřují individuální variace v morfologii a 

složení lidského těla (Obr. 4). 

 

     První komponenta čili endomorfie se vztahuje k relativní tloušťce jednotlivých 

osob; také se vztahuje k relativní hubenosti. To znamená, že endomorfie je 

ohodnocena množstvím podkožního tuku a leží na kontinuu od nejnižších hodnot 

k nejvyšším. Druhá komponenta čili mezomorfie se vztahuje k relativnímu svalově 

kosternímu rozvoji ve vztahu k tělesné výšce. Tato  komponenta  je  tedy  

ohodnocením  svalově   kosterního   rozvoje  a  leží  na  kontinuu  od nejnižších 

hodnot k nejvyšším. Mezomorfie může být považována za hubenou tělesnou hmotu 

ve vztahu k tělesné výšce. Třetí komponenta čili ektomorfie se vztahuje k relativní 

délce částí těla. Stanovení třetí komponenty je založeno hlavně na indexu podíl 

výšky ke třetí odmocnině z hmotnosti. Tento index a stanovení ektomorfní 

komponenty jsou v úzkém vztahu. Dolní konec rozsahu znamená relativní krátkost 

různých tělesných rozměrů a horní konec znamená relativní délku různých tělesných 

rozměrů. 

 

     Každá z komponent se hodnotí s přesností na 0,5 bodu a teoreticky není stupnice 

na horním konci omezena. Z praxe však vysvítá, že u extrémních typů byla naměřena 

v endomorfní komponentně maximální hodnota 14, v mezomorfní komponentě 10 a 

v ektomorfní 9. Abychom mohli somatotyp kvantifikovat, tj. vyjádřit ho třemi čísly, 

je třeba každého jedince podrobit předepsané antropometrii. Převodem 

antropometrických hodnot na body získáme tzv. antropometrický somatotyp 

(Štěpnička, Chytráčková, 1979). 
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Obr. 3 Rozmístění somatotypů v grafu podle Sheldona  (Štěpnička, 1972) 

 

 
Obr. 4 Rozmístění somatotypů v grafu podle Heathové-Cartera (Čelikovský, 1979) 
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3. Kondiční faktory  
3. 1.  Pohybové  schopnosti a dovednosti 
     Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. 

V každé pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů, lze identifikovat 

projevy „síly“, „vytrvalosti“ a „rychlosti“. Předpokládá se, že jde o projevy 

pohybových schopností člověka (Dovalil, Choutka, 2002). 

 

     Pojmem motorická schopnost rozumíme integraci vnitřních vlastností organismu, 

která podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů a současně je jimi 

podmíněna. Motorické schopnosti jsou poměrně stálé v čase a prostředím jsou 

ovlivňovány jen částečně. Motorickým výcvikem dochází k jejich rozvoji. Přírůstky 

nad jejich základní úroveň se udržují přibližně tak dlouho, jak dlouhou dobu trvalo 

dosáhnout tohoto přírůstku (Čelikovský, 1979). Podle Čelikovského (1985) 

pohybové schopnosti charakterizuje, že: 

- jsou vnitřními, příčinnými předpoklady 

- nejsou specifické pro jednu specializovanou činnost 

- jsou poměrně stálé v čase (jejich genetický práh) 

- jsou prostředím ovlivňovány jen částečně 

 

     V úzkém vztahu k pohybovým schopnostem mají důležitý význam pohybové 

dovednosti. Pohybová dovednost je učením, tělesným cvičením získaná aktuální 

dispozice, která umožňuje dobré a rychlé provádění určité pohybové struktury a má 

výraznou adaptační složku na zvláštnosti úkolů a podmínek. Pohybové dovednosti se 

liší od pohybových schopností tím, že: 

- jsou  poměrně  specifické  (osvojením  jedné  činnosti jen málo ovlivníme i činnosti  

  další) 

- jsou časové méně stálé (vyjadřují aktuální předpoklady v daném okamžiku) 

- projevuje se v nich značně vliv prostředí 

Pohybová  dovednost  je  dispozice  aktuálního  charakteru,  zatímco  pohybové  

schopnosti  jsou dispozice trvalejší povahy (Čelikovský, 1976). 
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SKOKY 
              Výkonový faktor kondice 
 
  
              Rychlostní schopnosti         Silové 
                                                schopnosti 

            Reakční                  Akční 
            rychlost                 rychlost 

 
                                   Frekvenční  Vytrvalostní 
                                     rychlost      schopnosti 
 

 

Obr. 5 Výkonové faktory kondice ve skokanských disciplínách (Bauersfeld–Schröter, 1979) 

 

3. 2.  Silové schopnosti 
     Silová schopnost se považuje za základní a rozhodující schopnost jedince, bez 

které se nemohou ostatní schopnosti při motorické činnosti vůbec projevit. Tato 

schopnost je vymezena jako schopnost překonávat vnější odpor nebo síly podle 

zadaného pohybového úkolu. Často se zaměňují pojmy silová schopnost a síla. 

Fyzikální veličina síla je vyjádřena výrokem jako míra intenzity vzájemného 

působení hmotných těles (soustav); je příčinou jejich deformace (statický účinek) 

nebo změn pohybového stavu (dynamický účinek). Silová schopnost je také příčinou 

deformace těles nebo změn pohybového stavu, avšak ve vzájemném působení člověk 

a okolí působí jako vnitřní příčina, která se na výstupu pohybového systému člověka 

mění v příčinu vnější, fyzikální sílu. Silové schopnosti dělíme na 2 druhy – statické 

silové schopnosti /jednorázová forma, vytrvalostní forma/ a dynamické silové 

schopnosti /explozivně silová forma, rychlostně silová forma, vytrvalostně silová 

forma/ (Čelikovský, 1979). 

 

     Skok vysoký patří podle průběhu pohybu k činnostem kombinovaných cyklicko-

acyklickým, kdy průběh svalových kontrakcí odpovídá charakteru pohybu; a řadí se 

k disciplínám rychlostně silového charakteru. Ve skocích vyžaduje svalová tenze 

maximální aktivaci motorických jednotek a klíčovou fází je odraz. Jeho účinnost je 

hlavně podmíněna velikostí síly svalů na odrazové noze a rychlosti jejich kontrakce. 

V amortizační části odrazu jsou svaly vystaveny přetížení, které vyvolává mohutnou 



 
21

excentrickou kontrakci s brzdícími účinky. Vlastní odraz začíná náhlým 

koncentrickým nárazem (koncentrickou kontrakcí). Spojení obou režimů svalové 

činnosti s jejich náhlou změnou se nazývá reaktivní pohybové chování. S ohledem na 

výbušnost odrazového projevu se ve skocích používá pojem explozivně reaktivně 

balistický projev svalové síly  (Šimon, 1994). 

 

     Explozivní silovou schopností rozumíme schopnost udělit tělu nebo jeho částem 

nebo různým předmětům zrychlení podle zadaného pohybového úkolu. Chápeme ji 

jako vlastnost člověka vyvinout rychlé svalové úsilí v počátečním okamžiku 

motorické činnosti. Právě s touto schopností se setkáváme při různých způsobech 

odrazu a tudíž i ve skoku vysokém. Explozivně silovou schopnost lze hodnotit např. 

veličinami délka skoku do výšky nebo do dálky. Rychlostně silová schopnost je 

schopnost překonávat odpor s vysokou rychlostí nebo frekvencí pohybu. Tato 

schopnost spočívá na vlastnosti nervosvalového subsystému překonávat 

submaximální odpory s vysokou rychlostí. Tato schopnost se vyskytuje u mnoha 

acyklických motorických činností – např. ve skoku vysokém, kdy je pro výkon 

rozhodující odraz (Čelikovský, 1979). 

 

3. 3.  Rychlostní  schopnosti 
     Rychlostní schopností rozumíme schopnost provést motorickou činnost nebo 

realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. Stejně jako u 

silových schopností odlišujeme fyzikální veličinu rychlost, kterou se rozumí časová 

změna dráhy určitého bodu v jednotce času; od pojmu rychlostní schopnost, tzn. 

dispozici člověka ve smyslu jeho pohybové způsobilosti. Při základním dělení 

uvažujeme 2 kvalitativně odlišné formy projevu rychlostních schopností, a to – 

reakční rychlostní schopnosti a akční (realizační) rychlostní schopnosti. 

 

     U skoku vysokého se uplatňuje především akční výbušná (explozivní) rychlost, 

protože u této disciplíny je klíčovým faktorem maximálního výkonu počáteční 

rychlost letu skokanova těla. Akční rychlostní schopnost definujeme jako schopnost 

provést pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku od započetí pohybu, 

popřípadě maximální frekvencí. Dobu trvání a maximální rychlost u špičkových 

atletů ve skoku vysokém uvádíme níže v Tab. 2. Ve skokanských disciplínách se 
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projevuje také tzv. akcelerační rychlost, což je schopnost k zrychlování pohybu, 

zvláště v jeho počátku (počátku dráhy pohybu). Nejčastější variantou testování akční 

rychlostní schopnosti komplexních pohybových aktů je hodnocení úrovně tzv. 

běžecké rychlostní schopnosti. Jde o terénní a vcelku snadno uskutečnitelné testy 

běžecké lokomoce. Z výčtu různých běžeckých testů je v současné době unifikován 

prostý běh na 50m nebo na 30m s pevným startem (Čelikovský, 1979). 

 

Tab. 2 Doba trvání a maximální rychlost u špičkových atletů ve skocích do výšky 

skoky doba trvání fáze 
přípravné / hlavní 

rychlost rozběhu Rychlost odrazu / 
vzletu 

FLOP 140 – 190 ms 7 – 8 m/s 5,5 m/s 

(Šimon, 1994) 

 

3. 4.  Vytrvalostní  schopnosti  
     Vytrvalostní schopnosti patří k základním pohybovým schopnostem, které se 

výrazně podílejí na úrovni základní nebo speciální motorické výkonnosti a stavu 

tělesné připravenosti. Jako latentní předpoklady se projevují v celé řadě motorických 

činností a zahrnují pohybové tvary od opakovaně prováděných jednoduchých pohybů 

přes cyklická cvičení prováděná delší až dlouhou dobu až po statické zátěže 

dlouhodobého charakteru. Obecně se po pojmem vytrvalost rozumí způsobilost 

organismu provádět dlouhodobě pohybovou nebo jinou, např. intelektuální činnost. 

Ve fyziologii se definují vytrvalostní schopnosti poměrně často jako odolnost vůči 

únavě; v podstatě se však vytrvalost ztotožňuje s pojmem funkční zdatnost. V dělení 

vytrvalostních schopností se uplatňují 2 základní hlediska – počet a topografické 

rozdělení svalů zapojených v průběhu motorické činnosti (hledisko strukturální) a 

doba trvání pohybového úkolu (hledisko časové). Podle hlediska strukturálního 

dělíme vytrvalostní schopnosti na lokální (místní, svalovou) a globální (celkovou) a 

podle časového hlediska na vytrvalost krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou 

(Čelikovský, 1979). 

 

     Vytrvalost má i v technických disciplínách určitou důležitost. V některých 

technických disciplínách převažuje tréninkový, u jiných závodní význam vytrvalosti. 

Závodní význam převažuje u skokanských disciplín. Ve skoku vysokém může závod 
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trvat i několik hodin, přičemž závodník nemá jinou možnost než podat maximální 

výkon až v závěru soutěže (Dostál, 1994). 

 

3. 5.  Pohyblivost 
     Pohyblivost je pohybová schopnost týkající se rozsahu lidských pohybů. Zahrnuje 

několik dílčích jevů – kloubní pohyblivost, ohebnost páteře, svalovou pružnost a 

schopnost svalového uvolnění. Kloubní pohyblivost závisí na anatomické stavbě 

kloubů. Kloub je zpevňován kloubními vazy, které ovlivňují rozsah pohybu 

v kloubu. Na rozsah pohybu v kloubu působí mimo jiných činitelů napětí kloubního 

pouzdra i kloubních vazů a svaly, které kloub obklopují. Ohebnost páteře spočívá 

v pohyblivosti pohybových segmentů. Pohybový segment je tvořen vždy dvěma 

sousedními obratli, meziobratlovou destičkou, klouby a příslušnými vazy a svaly. 

Pohyblivost páteře je závislá na výšce a velikosti meziobratlové destičky. Čím větší 

je jejich výška a menší plocha destičky, tím větší je pohyblivost páteře. Rozsah 

pohybu je v jednotlivých částech páteře dán tvarem a sklonem kloubních plošek. 

Největší pohyblivost se vyskytuje v krční páteři, nejmenší v páteři hrudní. Svalová 

pružnost je schopnost svalu při zatížení se pasivně protáhnout a po skončení zatížení 

se zkrátit do původní délky. Mezní protažení je asi 40 % klidové délky svalu. 

Schopnost svalového uvolnění spočívá ve schopnosti regulace svalového napětí. Při 

zvýšeném svalovém napětí jsou pohyby atleta křečovitě a rozsah pohybů se 

zmenšuje. Uvolnění je ovlivňováno i duševním stavem atleta, duševní napětí zvyšuje 

svalový tonus a snižuje schopnost svalové relaxace. 

 

     Rozlišujeme pohyblivost dynamickou a statickou. Dynamická pohyblivost je 

určována krajní polohou, které je dosaženo aktivním pohybem. Maximální rozsah 

pohybu docílí atlet švihem či hmitem a v krajní poloze setrvá pouze okamžik. 

Statická pohyblivost je určována krajní polohou, ve které je možno setrvat delší 

dobu. Pohybu je možno docílit tahem jednak aktivně samotným atletem nebo 

pasivně, kdy krajní polohy je dosaženo pomocí partnera tlakem. Pohyblivost je 

v některých atletických disciplínách limitujícím faktorem pro osvojením a 

zdokonalování sportovní dovednosti. Každá atletická disciplína vyžaduje speciální 

pohyblivost atleta související bezprostředně s technikou disciplíny. Ve skoku 

vysokém je zvýšený požadavek na pohyblivost v hlezenním kloubu, na svalovou 
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pružnost, uvolněnost a zvýšené nároky na ohebnost páteře. Dynamická pohyblivost 

v hleznu je závislá na dynamické síle svalů, které kloub obklopují. Proto je nezbytné 

posilování svalů v hlezenním kloubu, důležitým podkladem rozvoje dynamické síly 

je zvyšování úrovně statické síly (Millerová, 1994). 

 

3. 6.  Koordinační pohybové schopnosti 
     V atletice je nesporný význam technicko-koordinačního výkonnostního faktoru. 

Jeho úroveň významně ovlivňuje tempo, kvalitu a trvalost osvojování atletických 

dovedností, usnadňuje utváření průběhu pohybu ve fázi zdokonalování a stabilizace, 

určuje stupeň využití kondičních schopností a umožňuje rychlé přizpůsobení pohybu 

při střídání nebo při změnách vnitřních a vnějších podmínek. 

 

     Koordinační schopnosti jako elementy tělesné výkonnosti jsou psychomotorické 

vlastnosti osobnosti. Představují relativně upevněné a generalizované procesuální 

kvality pohybového řízení, které člověku dovolují naučit se a realizovat pohybová 

jednání. Choutka a Dovalil (1991) uvádějí, že koordinační schopnosti se obvykle 

charakterizují jako schopnost řešit rychle a účelně pohybové úkoly různého stupně 

složitosti a někdy se k nim přiřazuje i schopnost učit se rychle novým pohybům. 

Koordinaci je možno rozvíjet v každém věku pomocí různých, stále nových cvičení. 

Pokud je koordinace systematicky rozvíjena, pozorujeme největší pokroky mezi 9. – 

12. rokem u rychlých a přesných pohybů, u pohybů spojených se zapojováním 

maximální síly až po 16. – 18. roce V Tab. 3 uvádíme koordinační znaky techniky 

atletických disciplín a koordinační schopnosti (Vindušková, 1994). 

 

Tab. 3 Koordinační znaky techniky atletických disciplín a koordinační schopnosti 

Koordinační znaky Koordinační schopnosti 

- rychlá extenze celého těla, 
spojená s prostorově a časově 
správným využitím síly a 
charakteristickými aspekty 
přenosu pohybu (nohy – trup – 
náčiní) při účasti adekvátních 
švihových elementů 

 
 

- schopnost spojování pohybových 
prvků 

- schopnost rytmizace 
- schopnost diferenciace 
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- optimální forma spojení rozběhu 
s odrazem 

 
 
- rychlá reakce a „uvolněný“ běh 

vysokou rychlostí 
 
 
- prostorové (při výběru přesného 

místa odrazu ve skocích) a časové 
(pocit tempa, ekonomičnost) 
nároky na přesnost pohybu 

- schopnost rytmizace 
- schopnost spojování pohybů 
 
 
- schopnost reakce 
- schopnost svalové relaxace 
- schopnost vysoké frekvence 

pohybů 
 
- schopnost diferenciace 
- schopnost orientace 
 
 

(Vindušková, 1994) 

 

3. 7.  Motorické testy 
     Ve sportovní praxi existuje řada způsobů hodnocení efektivity přípravy, jedním 

z nich jsou motorické testy (viz. Tab. 4). Motorické testy pro skok vysoký obsahují 

nejčastěji následující položky – 50 m z vysokého startu, 20 m letmo, 150 m 

z vysokého startu, trojskok z místa, 5skok po odrazové noze z místa, 5skok po 

odrazové noze z rozběhu, 10skok z místa, 50m skokový běh, výskok z místa, dálka 

z místa, přemístění činky na prsa, podřepy či výpony s činkou, nadhoz (Velebil, 

2003). 

 

Tab. 4 Model zvyšování ukazatelů speciální připravenosti skokanek do výšky 

Ukazatele Etapa speciální 
sportovní přípravy 14, 

15, 16 let 

Etapa vrcholové 
sportovní přípravy 17- 

25 let 
výkon ve skoku do výšky - cm 165 – 170 – 175 190 – 200 

tělesná výška – cm 172 – 174 – 176 177 – 180 

výskok snožmo – cm 55 – 60 – 65 65 – 75 

výskok snožmo bez paží – cm 45 – 50 – 55 55 – 65 

trojskok z místa po ON – cm 700 – 750 – 800 900 – 950 

5skok z místa po ON – m 12,5 – 13,0 – 14,5 14,8 – 15,5 

5skok po ON ze 6 krokového 
rozběhu – m 

15,0 – 16,5 17,0 – 18,5 
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5 dřepů na čas – s 5,8 – 6,0 5,6 – 5,7 

dálka z 10 krokového rozběhu 
– cm 

500 – 520 – 560 580 – 620 

dřep s činkou na ramenou – kg 70 – 80 90 – 100 

30 m z letmého startu – s 3,8 – 3,5 – 3,7 3,2 – 3,3 

30 m z nízkého startu – s 5,0 – 4,6 – 4,8 4,2 – 4,3 

rychlost rozběhu na posledních 
krocích – m/s 

5,5 – 5,6 – 5,8 6,0 – 7,0 

výskok s dosahem ze 4 
krokového rozběhu - cm 

80 – 90 – 95 100 – 110 

(Šimonek, 1984) 

 

4. Faktory techniky  
4. 1.  Obecná charakteristika techniky 
     Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na 

základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se přitom i další 

předpoklady sportovce, především kondiční, somatické i psychické. 

 

     Technika se od počátků moderního sportu významně podílela na vzestupu 

sportovní výkonnosti. Sportovci a trenéři vymýšleli a zkoušeli nová provedení, 

rozvíjeli vše, co bylo úspěšné. Tento vývoj byl dlouho určován praktickou 

zkušeností, teprve pozdější vědecké přístupy (především biomechanické analýzy 

sportovních pohybů) umožnily vytvořit teoretické základy techniky. Novější 

poznatky umožňují prohloubit pojetí obsahu i forem sportovní techniky. Do tohoto 

složitého komplexu se v současnosti zapojují i pohybové a intelektuální schopnosti. 

Rozmanité způsoby řešení pohybových úkolů určují obsah a charakter specifické 

činnosti, na kterou se sportovci připravují cílevědomým a systematickým tréninkem. 

 

     Technika je především záležitostí řízení motoriky. Cílem je dosažení dokonalé 

efektivní organizace sportovní činnosti, tj. takového uspořádání pohybu v prostoru a 

čase, které vede k úspěšnému řešení požadovaného pohybového úkolu. „Vnější 

technika“ se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací sdružených 
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v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli. Obvykle se vyjadřuje 

kinematickými parametry pohybu těla a jeho částí v prostoru a čase (směr a dráha 

pohybu, jeho rychlost, zrychlení, apod.). Tyto biomechanické charakteristiky jsou 

vizuálně pozorovatelné a většinou prakticky měřitelné (Dovalil, Choutka, 2002). 

 

     Kinematické analýzy, nejčastěji počítačové zpracování videozáznamu, kdy jsou 

získaná kinematická data (rychlosti, zrychlení, úhly,..) prostřednictvím kinematické 

geometrie zpracována ve formě grafů funkcí, vytrasovaných trajektorií zvolených 

bodů nebo segmentů apod. Kinematická data popisují pohyb, ale nevypovídají o 

příčinách jeho vzniku, příčiny lze však úspěšně odvozovat z průběhu změn 

naměřených funkcí, velmi cenným zdrojem poznání jsou 3D (prostorové) analýzy, 

kdy lze sledovat průběh jednotlivých kinematických funkcí komplexně nebo 

separovaně v ose x, y nebo z (Krištofič, 2003).       

 

     „Vnitřní techniku“ tvoří neurofyziologické základy sportovních činností. Mají 

podobu zpevněných a stabilizovaných pohybových vzorců a programů a jim 

odpovídajících koordinovaných systémů kontrakcí a relaxací svalových skupin. 

Informace o nich zprostředkovává biomechanika a neurofyziologie. Technika je 

součástí tréninku v průběhu celé sportovní kariéry. Zpočátku jde o osvojování a 

zdokonalování základů, u zkušených sportovců o procesy diferenciace, integrace a 

stabilizace (Dovalil, Choutka, 2002).  

 

4. 2.  Forma, obsah a kritéria sportovní techniky 
    Hlavními složkami sportovní techniky jsou forma a obsah. Formou je vnější 

projev pohybu, který můžeme zvenku pozorovat. Obsahem je vnitřní projev pohybu, 

na jehož základě se uskutečňuje právě zmiňovaný vnější projev pohybu. Kritéria 

sportovní techniky jsou: 

+ účelnost techniky = pohybový  úkol  je  prováděn  tím  účelněji,  čím  více 

respektuje zákony mechaniky a funkční možnosti lidského organismu 

+ racionalizace techniky    = při  výkonu  je  vydáváno  právě  jen   tolik   úsilí,  

kolik  je  v daný okamžik pro plnění úkolu třeba 

+ efektivita techniky = jedná  se  o   stupeň   využití   pohybového   potenciálu;  čím  

je  technika dokonalejší, tím nižší je úsilí potřebné ke stejnému výkonu 
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+ ekonomie pohybu  = jde o hospodárné provádění pohybu z hlediska energetického 

zabezpečení 

+ stabilita techniky   = jde   o   automatizaci   pohybů   a   stálost   pohybových  

dovedností  vůči nepříznivým účinkům vnějšího i vnitřního prostředí 

+ variabilita techniky = je   schopnost    přizpůsobovat    některé    prvky   struktury  

pohybové dovednosti měnícím se podmínkám prostředí 

 

     Tato kritéria spolu souvisí, neboť vyjadřují principy složitého mechanismu 

realizace sportovního výkonu. Rozvojem techniky, dochází i k lepšímu hodnocení 

techniky z hlediska těchto kritérií (Dovalil, 1992; Jirka, Popper, 1990). 

 

4. 3.  Individuální  technika sportovce 
     Každý člověk se vyznačuje svými určitými zvláštnostmi nebo také 

charakteristikami, kterými se liší od lidí ostatních. Ne jinak tomu je i u sportovce. 

Každý sportovec dosahuje určité kvality provedení daného sportovního pohybu. 

Takovéto provedení je tedy individuální a technické provedení pohybu můžeme 

nazvat individuální technikou. Individuální zvláštnosti každého atleta dávají jeho 

technice osobitý ráz, který je označován jako styl. 

 

     Individuální technika se zdokonaluje sportovní praxí. Zdokonalování techniky má 

různý průběh. Na počátku většinou dochází k rychlému růstu úrovně techniky. 

Následně může dojít ke zpomalení až ke stagnaci, po které se technika může opět 

náhle zlepšit. Doba, ve které dochází ke zpomalení nebo ke stagnaci, je pro sportovce 

velmi psychicky náročná. Proces zlepšování techniky může být rozčleněn do různých 

fází, které se zaměřují na postupné dosažení konečného cíle celého procesu, kterým 

je dosažení optimální podoby techniky.  

 

Fáze zdokonalování techniky: 

a) fáze elementární techniky – charakterizována základní strukturou pohybu, kdy se 

začátečník snaží reprodukovat přibližně jen předvedený model techniky bez četných 

detailů; 
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b) fáze standardní techniky – odvozená na základě analýzy mnoha sportovců, 

přičemž tato technika bývá popsána na obrázcích v učebnicích a její verbální popisy 

a obrázky představují instrukce o provedení pohybu; 

c) fáze individuální techniky – přizpůsobení techniky sportovci, rozvoj jeho stylu; 

d) fáze optimální techniky – vyjádřená modelem techniky, který zahrnuje všechny 

důležité fyzikální a biochemické zákonitosti aplikované na dokonale zvládnutou 

techniku. 

 

4. 4.  Technika skoku vysokého 
     Pod technikou skoku do výšky rozumíme účelný systém pohybů, který umožňuje 

co největší efektivnost pohybů skokana v závislosti od specifických úloh této 

disciplíny – překonat laťku na co možné nejvyšší výšce. Technika dovoluje efektivní 

využití pohybového potenciálu a individuálních osobitostí skokana a naopak úroveň 

těchto předpokladů podmiňuje kvalitu techniky (Šimonek, 1976). 

 

     U skoku vysokého jde v podstatě o to, abychom jedním odrazem překonali co 

největší výšku. Jakmile se skokan odrazí, nachází se jeho tělo bez opory a jeho 

těžiště se pohybuje podle pravidel vrhu šikmo vzhůru. Výška skoku závisí na 

rychlosti, kterou má skokan v okamžiku odrazu, na úhlu, který svírá dráha těžiště 

v okamžiku odrazu s horizontální rovinou (tj. úhlu vzletu), a dále na výšce, v jaké se 

nachází těžiště v okamžiku odrazu. Vliv těchto 3 složek je různý a vyplývá 

z charakteru skoku. Žádná z těchto složek neovlivňuje výkon nezávisle od druhých a 

nelze je proto od sebe oddělovat. Kromě tří uvedených podmínek je výkon závislý 

ještě na účelnosti přechodu přes laťku. 

 

     Všechny skoky, tedy i skok vysoký, si můžeme pomocně rozdělit na několik 

kvalitativně odlišných fází. Jsou to: rozběh, příprava odrazu a odraz, let a doskok. Ve 

skutečnosti musíme však chápat každý skok jako neoddělitelný celek (Koštejn, 

1977). 

 

4. 4. 1.  Fáze skoku vysokého 

     Lze rozlišovat dvě techniky flopu, a to tzv. speed flop (rychlostní flop, flop 1) a 

tzv. power flop (silový flop, flop 2). Flop 1 je charakterizován vysokou rychlostí 
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rozběhu 7,5 – 8,2 m/s, dlouhým rozběhem 8-12 kroků, krátkou dobou odrazu 0,16-

0,18s, relativně krátkým švihovým impulsem při odrazu (silně pokrčená švihová 

noha, krátký soupažný švih), malou ztrátou rozběhové rychlosti, nepatrným 

rozvojem horizontálních brzdných sil při odrazu, malým zatížením odrazové nohy 

vertikálními reaktivními silami při odrazu a přechodem přes laťku s pažemi blízko 

těla – vedoucí úlohu pohybu po odrazu přebírají hlava a ramena. Flop 2 je 

charakterizován relativně vysokou rychlostí rozběhu 7,0 – 8,0 m/s, relativně dlouhým 

rozběhem 8-11 kroků, rozběh v první části je veden přes přední části chodidel, ale 

poslední kroky přes paty; relativně delší doba odrazu 0,17-0,21s, relativně dlouhý 

švihový impuls – prostorově dlouhý, časově krátký (švihová noha více nebo méně 

natažena, paže švihají paralelně a současně se švihovou nohou = soupažný švih), 

velká ztráta horizontální rozběhové rychlosti, větší rozvoj brzdných sil při odrazu, při 

přechodu laťky vedoucí úlohu přebírá paže bližší k laťce a druhá je přitisknuta k tělu 

(Ritzdorf, 1983).  

 

     Tradiční a vyhovující dělení techniky skoku vysokého je na jednotlivé fáze. 

Těmito  fázemi jsou: rozběh a příprava na odraz, odraz a let, přechod laťky, dopad. 

Průběh skoku vysokého zádovým způsobem znázorňuje Obr. 6. 

 

1. FÁZE: Rozběh a příprava na odraz 

Rozběhem získává skokan horizontální rychlost. Bývá zpravidla dlouhý 8 – 12 

běžeckých kroků, tj. okolo 18 – 20m. Rychlost rozběhu postupně narůstá, délka 

kroků a frekvence se plynule zvyšuje. Umožňuje to první část rozběhu, která směřuje 

po přímce. Posledních 3 – 5 kroků absolvuje skokan po oblouku směrem k laťce. 

Tato část rozběhu dostala název „impulsní oblouk“. Při běhu po oblouku se zvyšuje 

vlivem odstředivé síly zatížení na obě dvě nohy a nároky na zachování, respektive 

zvýšení horizontální rychlosti. Kroky v oblouku musí skokan ještě vystupňovat. 

Začátek oblouku vykonává skokan po přímce přibližně pod úhlem 70° k laťce a 

závěrečných 3 – 5 kroků absolvuje po oblouku, takže nabíhá k laťce přibližně pod 

úhlem 30-35°. Odstředivou sílu vznikající během v oblouku skokan kompenzuje 

vykloněním těla do středu oblouku, čímž dochází i k potřebném snížení těžiště. 

Místo odrazu je vzdálené od roviny stojanů asi 90 – 110cm. Položení odrazové nohy 

je aktivní, téměř na celé chodidlo, a hlavně v linii posledního rozběhového kroku. Při 

přechodu do odrazu se skokan nachází bokem k laťce a trup má vzpřímený. 
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2. FÁZE: Odraz a let 

Odrazová noha se při odraze krčí v kolenním kloubu a odraz trvá v průměru 0,14s. 

Švihové části (paže a švihová noha) mají velký význam, hlavně při koordinaci 

odrazových pohybů. Volná noha, značně pokrčená, švihá kolenem vpřed, nahoru a 

dovnitř (ne výše než do horizontální polohy stehna). Důležitou úlohu hrají rotační 

pohyby. Rozběh vykonaný v oblouku potřebnou rychlostí a následující rychlé 

zabrzdění pohybu těla po horizontále odrazovou nohou urychluje pohyb horních částí 

těla nahoru a za laťku. Na rotaci okolo podélné osy se kromě toho podílí i švihová 

práce volné nohy a švihová práce paží. Vlivem rotace, díky které získal skokan 

impuls ještě v průběhu rozběhu a odrazu, se postupně ve fázi stoupání otáčí zády 

k laťce. Tuto fázi charakterizuje postupné napnutí a prohnutí celého těla. Švihová 

noha klesá uvolněně dolů k volně visící odrazové noze. Také paže se postupně 

dostávají k tělu. Tato poloha umožňuje dokončit rotaci okolo podélné osy a zaujmout 

na laťkou výhodnou polohu.  

 

3. FÁZE: Přechod laťky 

Jen co se záda dostanou do potřebné výšky nad úroveň laťky, následuje fáze 

přechodu přes laťku. Začíná výrazným protlačením pánve nahoru a pohybem zad 

směrem dolů za laťku. Vzhledem k tomu, že obě dvě nohy pokrčené v kolenou ještě 

volně visí  před laťkou, zaujímá skokan nad laťkou téměř polohu mostu. Je to 

nejdůležitější, ale také nejnáročnější fáze, která má zabezpečit ekonomický přechod 

pánve přes laťku. V další části přechodu skokan spouští pánev za laťku. Tělo se 

vyhrbuje v hrudní části, hlava se zvedá nahoru a přitlačí se bradou na prsa. Hlava řídí 

celý pohyb. Uvedená poloha umožňuje kontrolu laťky i při přechodu dalších částí 

těla, které zůstávají ještě před laťkou. Současně skokan přitahuje k trupu nejdříve 

stehna a poté vykopne předkolení. Skokan přechází nad laťkou uvolněným  

vlnovitým pohybem těla, což umožňuje postupný ekonomický přechod jednotlivých 

částí za laťku.  

 

4. FÁZE: Dopad 

Tělo skokana zaujímá v této fázi polohu podobnou písmenu velké „L“ a fixuje se 

v této poloze napětím svalů, což je potřebné a důležité pro bezpečný doskok. Paže se 

vzdalují od těla, aby zvětšily plochu dotyku s doskočištěm a pomáhaly tlumit pád 

(Šimonek, 1976). Pro bezpečný dopad zadržuje skokan v okamžiku nárazu nohy 
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v přednožení povýš, čeká až dozní amortizace pádu. Doskočiště ho zpravidla 

vyhoupne zpět a poté přechází při doznívající rotaci do jakéhosi kotoulu s vytrčením 

nazad (Velebil, 1977). 

 

 
Obr. 6  Průběh skoku vysokého zádovým způsobem (Velebil, 1977) 

    

4. 4. 2.  Charakteristické body techniky skoku vysokého 

     Poznání charakteristických bodů techniky skoku vysokého může účinně pomoci 

při samotném nácviku techniky v tréninku. Vindušková, Kaplan, Metelková (1998) 

popsali uzlové body pro techniku skoku vysokého takto: 

- stupňovaný běh zakřivený do oblouku 

- skokanský způsob běhu s vysokým zvedáním kolen na pružných kotnících 

- v posledních krocích příprava na odraz odklonem těla nazad a od laťky 

- rázné nasazení do odrazu i s předpětím 

- odraz vnější nohou od laťky 

- aktivní dokrok s předpětím 

- nasazení švihu kolenem vnitřní nohy směrem k laťce 

- mohutný švih pažemi 

- dokončený odraz a stoupání hlavou vzhůru ve směru rozběhu 

- spuštění švihovky a vytažení boků vzhůru se současným spuštěním ramen za 

laťku 

- přednožení nohou po přechodu laťky hýžděmi 

- dopad na záda hlavou napřed. 

 

 



 
33

4. 4. 3.  Biomechanické parametry techniky skoku vysokého   

     Pokud chceme rozebírat skok vysoký z biomechanického hlediska, můžeme 

konstatovat, že maximální výška dráhy těžiště skokanova těla nad zemí je složena ze 

tří výšek (Obr. 7) – výšky těžiště v momentu dotyku chodidla se zemí, výšky zdvihu 

těžiště v průběhu odrazové fáze a absolutní výšky těžiště skokana nad zemí.   

Legenda: 

H min  výška T těla v okamžiku nejmenší vzdálenosti od země 

H max  maximální výška T nad zemí v letové fázi 

H L  výška laťky nad zemí 

H 1  výška T těla v okamžiku ukončení odrazu a zahájení letové fáze 

H 2  výška maximálního vzletu T v letové fázi (H 2 = H max - H 1) 

H 3  rozdíl  maximální  výšky T  v  letové fázi  a  výšky  laťky  nad  zemí –  

převýšení laťky těžištěm skokana (H 3 = H max – H L) 

     T skokanova těla 

 

 
Obr. 7  Složky výšky dráhy těžiště těla skokana do výšky  

 

     Základním ukazatelem kvality techniky skoku do výšky je převýšení laťky 

těžištěm skokana H 3 (H 3 = H max – H L). Neustálým zlepšováním techniky skoku 

do výšky ubývá převýšení laťky těžištěm skokana, u způsobu valivého zádového 

(flop) se hodnoty pohybují 0,00 až –0,09m.  

 

     V současné době jsou za ukazatele dobré techniky při skoku vysokém 

považovány – vysoká rychlost běhu, malá ztráta rychlosti rozběhu během 
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posledních kroků, nepatrné snížení těžiště těla v předposlední opoře a při odrazu 

aktivní nasazení odrazové nohy, minimální doba oporové fáze (Ritzdorf, 1983).  

 

     Sportovní výkon ve skoku vysokém je limitovaný především také maximální 

výškou dráhy letu těžiště, jak jsme již výše uvedli, je složena ze 3 výšek. Maximální 

výška vzletu závisí na – počáteční rychlosti vzletu (tj. rychlosti, jakou skokan opustí 

podložku po ukončení odrazu (V), úhlu vzletu (α)  a výšce těžiště skokana od 

podložky v momentě ukončení odrazu (h). Vzorcem lze tuto závislost vyjádřit 

následovně:  V2 * sin2α  

H =    + h 

      2g 

 

Optimální velikost úhlu vzletu se pohybuje podle V. M. Ďjačkova od 63 – 65°. 

Značný vliv na výšku zdvihu těžiště skokana mají švihové části (vystřelená švihová 

noha a obě dvě paže). Podle výpočtů tohoto autora se tyto části podílejí na celkové 

výšce zdvihu těžiště při odraze až z 25 – 30 %. Výšku dráhy těžiště po opuštění 

podložky už není možné ovlivnit žádnými pohyby. Počáteční rychlost vzletu skokana 

lze určit podle vzorce:      V = 2 Δh / t, 

kde V = počáteční rychlost vzletu 

       Δh = zdvih těžiště těla v průběhu odrazu 

       t  = trvání odrazu. 

 

U dobrých skokanů dosahuje počáteční rychlost vzletu hodnoty 3,0 – 4,0 m/s. 

Zvýšení počáteční rychlosti vzletu skokana o 0,1 m/s při úhlu 63 – 65°dává 

předpoklady zvýšit výkon ve skoku do výšky přibližně o 4,5cm. Velký vliv na 

hodnoty počáteční rychlosti vzletu má také horizontální rychlost, tj. rychlost získaná 

rozběhem. V průměru využívají skokani do výšky rozběhovou rychlost 6 – 8 m/s a 

ženy 5,5 – 6,5 m/s. Uzlovou fázi skoku je odraz. Při skoku do výšky technikou flop 

trvá přibližně 0,14s a místo odrazu je vzdálené od roviny stojanů asi 90 – 110cm. 

V odraze lze vyčlenit 2 fáze – amortizační, která začíná postavením odrazové nohy 

na podložku a končí jejím maximální pokrčením; optimální hodnoty pokrčení 

odrazové nohy v kolenním kloubu dosahují 135 – 140°; a fázi aktivní, která vzniká 
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aktivní kontrakcí svalů a dochází díky ní k „vystřelení“ skokanova těla do potřebné 

výšky (Šimonek, 1976).  

 

Rozdíly v hodnotách biomechanických parametrů rychlostního a silového flopu jsou 

uvedeny v Tab. 5. Srovnáním s těmito hodnotami můžeme určit, k jaké technice 

inklinují  naše analyzované skokanky. 

 

Tab. 5 Biomechanické parametry u techniky flop (Jonath, 1995) 

Fáze Rychlostní flop Silový flop 
Rozběh 

• délka rozběhu 
• rychlost rozběhu 
• úhel rozběhu  

 
8 - 12 kroků 

7,5 - 9 m/sek. 
25 - 35° 

 
8 - 10 kroků 
7 - 8 m/sek. 

30 - 35° 
Přechod rozběh-odraz 

• trvání opory (kontakt se zemí) 
• úhel švihovky 
• T při nasazení odrazové nohy 
 
• ztráta rychlosti (oporová fáze) 
• čas pro rozvoj síly 
• úhel „zapření“ 
• brzdící silový úder (impuls) 

 
0,13 - 0,15 sek. 

160 - 170° 
- 
 

0,3 - 0,4 m/sek. 
0,07 - 0,089 sek. 

60° 
nepatrný 

 

 
0,16 - 0,20 sek. 

120 - 140° 
2 - 3cm (níže než u 
rychlostního flopu) 

0,4 - 0,6 m/sek. 
0,09 - 0,096 sek. 

55° 
velký 

Odraz 
• náklon 
• úhel max. ohybu v koleni 
• úhel švihové nohy 
• doba (délka) odrazu 
• časové nasazení švihových 

prvků 

 
do 30° 

140 - 150° 
160 - 170° 

0,15 - 0,18 sek. 
krátké 

 

 
do 30° 

138 - 142° 
120 - 140° 

0,16 - 0,22 sek. 
dlouhé 

 

 

5. Psychické faktory 
5. 1.  Psychické faktory obecně 
     Přestože struktura výkonu vychází ze sportovní specializace s odpovídajícími 

faktory kondičními, technickými a taktickými, mají u všech typů výkonů zásadní 

význam faktory psychické. V nejširším smyslu výkon podle Cattella (1970) závisí na 

centrálních /mentálních/ schopnostech, lokálních schopnostech /smyslových orgánů a 

motoriky/, instrumentálních strukturách /získaných dovednostech/ a 
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neintelektuálních faktorech /motivaci, emocích, únavě/. V užším psychologickém 

pohledu se výkon považuje za závislý na schopnostech a motivaci. 

 

     Schopnosti jsou obvykle členěny na senzorické (založené na smyslech člověka, 

úrovni jeho čití a vnímání), pohybové (podrobněji v kapitole 3) a intelektuální 

(především pohybová inteligence). Motivace se vysvětluje jako podněcující příčina 

chování. Rozhoduje o vzniku, směru a intenzitě jednání člověka a rozhoduje i o 

dynamice chování člověka. Kořeny sportovní motivace patrně spočívají v potřebě 

sociálního srovnávání. Člověk si vytváří obraz o sobě samém na základě porovnání 

s ostatními lidmi, a sport může sloužit k posílení sociální pozice. Maximální výkon je 

zpravidla spojen se střední úrovní motivace. Motivace velmi nízká, stejně tak jako 

motivace velmi vysoká vede obvykle k výkonu relativně nižšímu. Snížení výkonu při 

velmi vysoké úrovni motivace je založené na psychofyziologické teorii aktivační 

úrovně.  

 

     Aktivační úroveň vypovídá o aktuálním psychickém stavu člověka převážně 

z hlediska intenzity napětí, které člověk prožívá. Můžeme si ji představit jako úroveň 

bdělosti nebo „nabuzení“ organismu (CNS), která je podmíněna osobnostně i 

náročností prováděné činnosti. Stav velmi vysoké aktivace je doprovázen enormně 

zvýšeným svalovým napětím nejen v pracujících svalech. Tím se pohyby stávají 

„tvrdé“, „křečovité“, „toporné“, objevuje se množství souhybů, na pohyby je 

vynakládáno mnohem více energie, než je zapotřebí. V praxi se někdy mluví o 

„paradoxu vůle“, kdy velká snaha je paradoxně spojena s nižším výkonem. 

V psychologii sportu je popisovaný jev – vztah mezi aktivační úrovní a výkonem 

graficky znázorňován převrácenou „U“ křivkou (Obr. 8). Pro výkonnostní maximum 

je žádoucí optimum aktivace, psychický stav charakterizovaný jako zóna 

optimálního fungování. Tento stav není univerzální, pro každou činnost a pro 

každého člověka není stejný. Rozpoznání optima pro jednotlivé sportovní činnosti a 

nalezení cesty k jejich navození je největším uměním psychologické přípravy 

sportovce. Vzhledem k tomu, že schopnosti a motivace bezprostředně ovlivňují 

sportovní výkon, můžeme je považovat ze primární psychické faktory sportovního 

výkonu. Schopnosti jsou relativně stálé, trvalejší osobnostní charakteristiky. 

Motivace je oproti tomu faktor procesuální, tj. situačně proměnlivý. Kromě 

uvedených vlivů existuje rozsáhlá množina dalších vlivů, které představují 
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především osobnostní předpoklady - zaměřenost, vlastnosti, temperament, sociální 

role, atd. (Hošek, 2002).         
 

Výkon 
 

 

 

 
 Aktivační úroveň 

Obr. 8 Vztah mezi aktivační úrovní a výkonem (Hošek, 2002) 

 
5. 2.  Osobnost sportovce 
5. 2. 1.  Pojem a struktura osobnosti  

     Osobnost člověka je organizovaný celek duševního života, integrovány 

s biologickou a sociální stránkou jeho existence v dynamickou strukturu 

individuálních rysů. Psychika člověka se navenek projevuje v jeho činnosti, tvořící 

jednotu s činností jeho svalů a žláz a uskutečňuje se jako jednoduché aktivity nebo 

složitější chování, tj. fenomenální stránka (Nakonečný, 1968). 

 

     Konkrétní sportovec se vyznačuje mnoha vlastnostmi. Mluvíme o individuální 

jednotě duševních vlastností a procesů sportovce, jsou poměrně stálé a typickým 

způsobem se projevují v každé konkrétní činnosti sportovce a ovlivňují tak i 

dosahování výkonů. Osobnost se ve sportovní činnosti neustále dotváří a současně 

svým vlivem modifikuje kariéru sportovce. Skutečné poznání osobnosti sportovce je 

podkladem trenérského porozumění sportovci a jeho přiměřeného vedení ve smyslu 

rozvoje výkonnosti (Macák, Hošek, 1989). 

 

     Struktura osobnosti je diferencovaný celek psychických vlastností osobnosti, 

jejich určité uspořádání, které vytváří relativně stabilní podmínky psychického 

reagování. Definicí osobnosti podle H. J. Eysencka (1947) je „suma aktuálních nebo 

potenciálních vzorců chování organismu, determinovaných dědičností a prostředím, 

vznikajících a vyvíjejících se prostřednictvím 4 hlavních sektorů – sektor kognitivní 

/inteligence/, sektor konativní /charakter/, sektor efektivní /temperament/ a sektor 

somatický /konstituce/ (Nakonečný, 1968). 

 



 
38

     Intelektuální schopnosti ovlivňují výkon člověka ve všech oblastech jeho činnosti. 

Ve sportu se nejčastěji uvažuje o pohybové inteligenci, která představuje trs 

schopností s těžištěm v motorické docilitě (učenlivost pohybů), blíží se jí např. 

hráčská inteligence. Empirické výzkumy nalézají u reprezentativních vzorků 

vrcholových sportovců zpravidla nadprůměrnou inteligenci (Vaněk, Hošek, Svoboda, 

1974), což dokazuje, že intelektuální schopnosti jsou pro úspěšnou kariéru sportovce 

nezbytné.  

 

     Charakter člověka se utváří od nejútlejšího dětství v procesu sociálního učení, tj. 

na základě zkušenosti. Je to určitá tendence reagovat určitým způsobem v určité 

situaci; do značné míry se tak pojem charakter kryje s pojmem „zvyk“, který je 

definován jako „druh získané reakce“ nebo jako „naučená reakce“. Vytváření 

charakterových rysů je u člověka podmíněno především interpersonálními situacemi, 

protože člověk je člověku nejdůležitějším podnětem a jen s přispěním člověka je 

člověk schopen uspokojovat své potřeby (Nakonečný, 1968).  

 

     Temperament. Základní vlastností lidského duševního života je vzrušivost; 

dispozice; která určuje formální vlastnosti reagování, jako je jeho síla a trvání. 

Obecně jde o formální vlastnosti osobnostní dynamiky, které se projevují intenzitou 

pohybů, jejich tempem, hloubkou prožívání, atd. (Nakonečný, 1993). Pro výklad 

temperamentu sportovce umožňující poskytnutí základu dynamiky osobnosti v relaci 

s opakující se posloupností: zátěžový podnět – napětí – únava – zotavení – 

superkompenzační efekt; je nejvhodnější výkladové schéma, které představuje 

neuropsychický model aktivační odezvy zpracovaný L. SABOLEM (Macák, Hošek, 

1989).  

 

     Dostáváme kombinaci čtyř možností odezvy na zátěž (Obr. 9): 

 

I. rychlý nástup, vysoká odezva + rychlé odeznívání 

II. pomalý nástup, nízká odezva + rychlé odeznívání 

III. pomalý nástup, nízká odezva + pomalé odeznívání 

IV. rychlý nástup, vysoká odezva + pomalé odeznívání 
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IV (melancholik)        I (cholerik) 

                        rychlý                   NÁSTUP              rychlý 

                             vysoká                     ODEZVA             vysoká  

                        pomalé               ODEZNÍVÁNÍ         rychlé 

             
      III (flegmatik)   II (sangvinik) 

                          pomalý               NÁSTUP      pomalý 

                              nízká                     ODEZVA nízká 

                         pomalý              ODEZNÍVÁNÍ rychlé 
 

Obr. 9 Typy dynamiky osobnosti sportovce na základě modelové aktivační odezvy na zátěž (Macák,  

            Hošek, 1989 – podle Sabola) 

 

     Termínem konstituce se v užším smyslu rozumí utváření těla člověka, nověji pak 

všechny jeho morfologické a funkční tělesné znaky. Konstituční typologie vycházejí 

se souvislostí mezi znaky utváření těla a psychickými vlastnostmi. Novodobým 

představitelem konstituční typologie byl E. Kretschmer (1921). Východiskem jeho 

typologie bylo pozorování souvislostí určitých typů stavby těla s určitými druhy 

psychického onemocnění. Kretschmer hovoří o souvislostech určitého typu stavby 

těla a určitého charakterového typu, ale ve skutečnosti tu jde spíše o typy 

temperamentu. Podle Kretschmera existují následující vztahy mezi typy stavby těla a 

typy charakteru (viz. Tab. 6). 

 

Tab. 6 Vztahy mezi typy stavby těla a typy charakteru 

Stavba těla Pyknická Astenická (leptosom) Atletická 

psychická struktura cyklothymní schizothymní viskózní 

psychopatie cykloidní schizoidní epileptoidní 

psychóza cyklofrenie 
(maniodepresivní 

psychóza) 

schizofrenie epilepsie 

(Nakonečný, 1993) 

 

     Následuje stručná charakteristika typů charakteru (temperamentu) převážně 

podle Kretschmera. U cyklothymu jde obecně o charakteristiky mezi dvěma póly: 

veselost – čilost a zádumčivost – těžkopádnost; obecně jde o společensky založené 
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osoby, jejichž nálady kolísají mezi oběma uvedenými póly s převahou jednoho nebo 

druhého ladění; mají smysl pro humor, ale snadno se i rozpláčí; žijí realisticky, spíše 

v přítomnosti a bez větších zábran, jsou to lidé otevření, dobře adaptovaní; nacházejí 

se mezi nimi „činorodí praktikové“ (jsou všude, kde se něco děje a jsou rádi přetíženi 

aktivitou) a „požitkáři“ (milují klid a pohodlí). Schizothym je člověk záhadné a 

složité povahy, jsou to lidé, kteří mají povrch a hloubku, ale za jejich fasádu lze jen 

stěží nahlédnout; jedná se převážně o osoby uzavřené, vážné, plaché, citlivé, často 

podivínské, plné rozporů, s intenzivním vnitřním životem; jsou spíše nepraktičtí, 

citliví i chladní zároveň. Viskózní lidé jsou psychomotoricky klidní a pomalí, 

v extrémních případech těžkopádní a neobratní; jsou mezi nimi úspěšní boxeři; 

vykazují prostý způsob myšlení, malou citlivost a vzrušivost, nejčastějším afektem je 

„explozivní zuřivost“, jsou převážně flegmatičtí a nevyznačují se silnou vůlí. 

(Nakonečný, 1993). 

 

5. 2. 2.  Faktory osobnosti podle Eysencka 

     Na základě svých výzkumů extrahoval Eysenck následující faktory osobnosti: 1. 

extraverze – introverze, 2. emoční stabilita – emoční labilita (neuroticismus), 3. 

inteligence, 4. sklon k psychotickému onemocnění. Avšak jen první dva faktory 

považuje za charakterologické, a těmi se proto budeme dále zabývat. 

 

     Extraverti jsou osoby milující společnost, sociálně angažované, družné, 

nenucené, impulsivní, bezstarostné s malými zábranami, mají rády změny, milují 

zábavy, rády se předvádějí, jsou otevřené a přístupné, mají sklon k optimismu a 

k agresi, nejsou zcela spolehlivé a jsou často závislé na mínění druhých lidí. 

Introverti jsou osoby naopak uzavřené, spíše nepřístupné, mající sklon 

k sebepozorování, společnosti se spíše straní, jsou spíše vážné, nedůvěřivé, dobře se 

kontrolují, jsou celkem spolehlivé, zdrženlivé, nemají rády vzrušení, jsou opatrné, 

trpělivé, mají rády pořádek a jsou spíše poněkud pesimistické. Emoční stabilita 

znamená stabilní, vyrovnané a podnětům přiměřené emoční reakce, převažující klid a 

rozvahu. Emoční labilita (neuroticismus) znamená nestálé, lehce vyvolatelné a 

podnětům často nepřiměřené emoční reakce, kolísání nálad, neklid, zvýšenou 

senzitivitu, častou rozmrzelost či rozladěnost, přecitlivělost. Neuroticismus souvisí 

s malou flexibilitou myšlení a vnímání, se zvýšenou sugestibilitou, nedostatečnou 

koncentrací a sníženou rezistencí vůči tělesnému nebo psychickému stresu. Eysenck 
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označuje neuroticismus také jako „nedostatek integrace osobnosti“. Neuroticismus je 

doprovázen labilitou vegetativní nervové soustavy, a projevuje se proto i jejími 

příznaky (zvýšená potivost, trávicí a jiné problémy, bušení srdce a další). I když i 

Eysenckův faktorový model byl kritizován, faktor extraverze – introverze je dnes 

pokládán za nejlépe empiricky doložený a za nejvýznamnější charakteristiku 

osobnosti. Eysenckovy faktory lze vyjádřit souřadnicemi, které je možno současně 

chápat jako vektory. Jejich kombinací, resp. kombinací jejich míry lze pak dostat 

základní typy temperamentu a základní rysy charakteru (Obr. 10) 

(Nakonečný, 1993).   
              Emoční labilita 

               náladovost                                  vznětlivost 
                úzkostlivost                                neklid  
                  strnulost                                     živost  
         melancholik                    cholerik 

      Introverze          Extraverze 

          flegmatik                    sangvinik                
             pasivita                                      aktivita 
             uzavřenost                                 družnost 
             rezignovanost                            činorodost 
 
           Emoční stabilita 

Obr. 10 Eysenckovy faktory osobnosti (Nakonečný, 1993) 

 

5. 3.  Testovací psychologický modul 
     Základ strategie psychologického modulu vychází z komplexního projektu 

Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu – CASRI Praha, tj. 

screeningového diagnostikování zdravotního, psychického a funkčního stavu osob a 

případně celých souborů (statistickým průměrováním). Jedná se o posuzování 

všeobecné a především specifické způsobilosti sportovců v jednotlivých modulech 

(zdravotním, psychologickém a funkčním, případně stravovacího a pitného režimu).  

Cílem této strategie v psychologickém modulu je důraz na postupně vytvářené 

vícestupňové diagnostické šetření s cílem postupného odhalování osobnostních 

struktur podle psychologických kategorií (dominující charakteristiky osobnosti, 

způsoby chování, rozlišení zjevných a skrytých rysů, atd.) a s cílem včasného 

odhalení kvalit a především rezerv osobnostních struktur pro následné cílené 
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sebevýchovné a výchovné působení sportovců a jejich trenérů v procesu sportovní 

přípravy. 

 

     Vícestupňové psychodiagnostické šetření je členěno na vstupní; základní 

screeningovou psychodiagnostiku (první stupeň); nadstavbovou psychodiagnostiku 

osobnosti (druhý stupeň); projektivní psychodiagnostiku (třetí stupeň); cílený 

rozhovor k výsledkům psychodiagnostiky a speciální psychodiagnostiku.  

 

     Vstupní diagnostika zahrnuje prvotní kontakt se sportovcem a jeho trenérem, ve 

kterém je jednak s trenérem prokonzultován dosavadní průběh sportovní přípravy 

daného sportovce se zřetelem na jeho výslednost v důležitých sportovních soutěžích 

a jednak se sportovcem, ve kterém je především ověřeno přání a ochota sportovce 

spolupracovat v oblasti psychologické přípravy.  

 

     Metody základní screeningové diagnostiky byly postupně vytvořeny a 

modifikovány na pracovišti Casri v letech 1995 až 1996. Do roku 1998 bylo 

postupně jednotlivými metodami prvního stupně vyšetřeno 4 500 – 4 900 osob a u 

tohoto počtu byly ve spolupráci s prof. O. Mikšíkem, DrSc. statisticky vypočítány 

„normy obecné populace“. Tato část vyšetření postihuje – anamnézu, inklinaci 

k temperamentovým typům a hladinu sklonů k emocionalitě (neurotismu) a 

psychotismu, strukturu a případně dynamiku psychických pocitů a stavů, reakce na 

zátěžové (stresové) situace, hladinu obecných intelektových schopností a míru 

konzumace návykových látek. Vývojovou anamnézu zachycuje dotazník AD-F, 

kterým je postihován především vliv dětství na utváření osobnosti, vliv nejbližšího 

sociálního prostředí, sociální pozice a role, psychické a zdravotní problémy, sklony 

k osobnostním a sociálním poruchám. Inklinace k temperamentovým typům je 

posuzována modifikovaným dotazníkem TEPN-F, který vychází z Eysenckovy teorie 

osobnosti na základě jeho tří dimenzí, a to: 1. extraverze – introverze, 2. neurotismus 

(emocionality) ve smyslu stability – lability, 3. psychotismu (citové oploštělosti, 

nepřátelství, lhostejnosti, agresivity, asociální sklony). Struktura a následně 

dynamika aktuálních psychických pocitů a stavů je testována pomocí Mikšíkovy 

posuzovací škály SUPOS – 7 s postižením tendence k pohodě či nepohodě (komfortu 

nebo dyskomfortu) a aktivitě či prožívání. Reakce na zátěžové (stresové) situace 

vyskytující se v běžném životě je postihována dotazníkem ST-W (strestest), kterým 
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zjišťujeme tři oblasti konfliktních situací – citlivost vůči stresu z frustrací a zábran, 

citlivost vůči stresu z přetížení (schopnost zdolávat tělesnou i psychickou zátěž) a 

citlivost vůči naléhavému časové limitovanému, agilnímu chování a kumulaci úkolů. 

Hladinu obecných intelektových schopností testujeme modifikovaným testem TOI-F, 

sestávajícím z pěti subtestů, které měří početní (numerické), slovní (verbální) a 

názorové (neverbální) schopnosti. Míru konzumace návykových látek postihuje 

především škála SUPOS – 7. Zahrnuje návykové látky společensky tolerované (káva, 

tabák, alkohol, farmaka) i společensky netolerované (drogy). Dále jsou ve třech 

dotaznících screeningové baterie (AD-F, TEPN-F a ST-W) skryté položky, které také 

udávají inklinaci k drogám a ve výstupech jsou označeny souhrnně jako drogový 

index. 

 

     V nadstavbové psychodiagnostice je v psychologickém modulu Casri využíván 

Mikšíkův osobnostní dotazník SPARO. Z projektivní diagnostiky je využíván 

Ščepichinův Chromatický asociační experiment (CAE). Na závěr na bázi výsledků 

předchozích šetření by měl být založen cílený (částečně standardizovaný) rozhovor 

s psychologem doplněný pozorováním probanda (Falář, 2002). 
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III. VÝZKUM 
 

1.  Cíle a úkoly práce 
    Cílem mé diplomové práce je ověřit teoretický konstrukt výkonu ve skoku 

vysokém na konkrétních skokankách. Sledujeme proto několik faktorů sportovního 

výkonu. Úroveň technické připravenosti zjistíme pomocí kinematické 3D analýzy. 

Somatické faktory (tj. určení somatotypu) určíme na základě antropometrického 

vyšetření. Faktory psychické (tj. určení komplexního osobnostního profilu – 

temperament, aktuální psychický stav, aj.) posoudíme na základě vyplnění 

diagnostické baterie a připraveného dotazníku. Faktory kondiční mající vypovídací 

hodnotu konkrétně pro skok vysoký změříme pomocí testů a měření.  

 

     Po shrnutí teoretických poznatků z literatury jsme vybrali testy a metody 

zpracování údajů k diagnostice somatických, kondičních, technických a psychických 

faktorů výkonu ve skoku vysokém. Realizovali jsme testování s 5 výškařkami - 

juniorkami, z toho 1 se nezúčastnila motorických testů. Podíleli jsme se na všech 

krocích tohoto postupu. Všechny získané údaje jsme využili k posouzení úrovně 

každé skokanky a k jejich srovnání s teoretickými poznatky.   

 

2. Hypotézy 
H1 - Předpokládáme, že zjištěné somatotypy vyškařek budou převážně ektomorfního  

        typu s převládající mezomorfní komponentou. 

 

H2 - Předpokládáme, že úroveň kondice bude nejvýznamnějším faktorem výkonnosti   

        výškařek juniorek. 

 

H3 - Předpokládáme, že z biomechanických charakteristik techniky a z úrovně  

        kondičních předpokladů dokážeme posoudit vhodnost použité techniky u 

        testovaných výškařek juniorek. 

 

H4 - Předpokládáme, že ke skoku vysokému nejvíce inklinují dobře trénovatelné  

        atletky se sangvinickým temperamentem. 
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3. Charakteristika výzkumných osob 
     Testování probíhalo v období leden - květen 2005, v této době je Výškařce č. 1 

15 let, atletice se věnuje 1,5 roku a stejnou dobu skoku vysokému. Jejím trenérem je 

Ing. Michal Buzek z SSK Vítkovice. Osobní rekord této výškařky v testovaném 

období je 165cm. V lednu 2006 tato výškařka posunula svůj OR na 178cm. 

 

     Výškařce č. 2 je v testovaném období 17 let, atletice se věnuje 6 let a skoku 

vysokému 3 roky. Jejím trenérem je Aleš Duda z SSK Vítkovice. Osobní rekord této 

výškařky je 171cm. V únoru 2006 si tato výškařka zlepšila svůj OR na 176cm. 

 

     Výškařce č. 3 je v testovaném období 16 let, atletice i skoku vysokému se věnuje 

1,5 roku. Jejím trenérem je Ing. Michal Buzek z SSK Vítkovice. Osobní rekord má 

tato výškařka 175cm. V roce 2006 tato výškařka nezlepšila své osobní maximum 

a zatím jej ani nezopakovala. Trenér uvedl, že se nyní věnuje více skoku dalekému 

a trojskoku. 

 

     Výškařce č. 4 je ve sledovaném období 17 let a atletice se věnuje 6 let. Na skok 

vysoký se specializuje 3 roky a osobní rekord má tato výškařka 175cm. Jejím 

trenérem je Petr Habásko z SK Jeseniova. Již při testování je u této výškařky patrné 

značné zhoršení výkonnosti, analyzovaný skok je pouze 165cm, což je 10cm pod 

osobním maximem. Odmítla se také zúčastnit testování v Olomouci, tudíž jsme 

nezískali její hodnoty motorických testů. V roce 2006 tato výškařka závodí jen 

sporadicky.  

 

     Výškařce č. 5 je v testovaném období 17 let, atletice se věnuje 3 roky a skoku 

vysokému 1,5 roku. Závodí za klub AK Olomouc. Jméno trenéra výškařka 

v dotazníku neuvedla. Jejím osobním rekordem je 177cm, který zatím nezlepšila, ale 

dokázala jej v roce 2006 zopakovat. 
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4. Metodika výzkumu  
4. 1.   Zjišťování somatických faktorů u sledovaných výškařek 
 
4. 1. 1.  Způsob provedení měření 

     Pro svoji práci jsme využili možnost zajištění měření na pracovišti CASRI, 

vojenském sportovně vědeckém centru. Měření prováděla Ludmila Nováčková, která 

má se zjišťováním somatotypu bohaté zkušenosti (úplné výsledky antropometrického 

vyšetření - Příloha 1).  Zjišťovali jsme:  
- tělesnou výšku   - 8 obvodů 

- hmotnost    - epikondyly 

- 11 kožních řas 

 

     Tělesná výška je vertikální vzdálenost vertexu od země. Měrný bod vertex je 

místo na temeni lebky, které při poloze hlavy při přímém pohledu vyšetřovaného leží 

nejvíce nahoře. Nástroj: kolmá zeď, dvoumetrové svinovací měřidlo, trojúhelník. 

Způsob měření: vyšetřovaná se postavila ke stěně zpříma ve stoji spojném; paty, 

hýždě, lopatky, eventuelně hlava se dotýkaly stěny, hlava ve frankfurtské rovině, při 

měření je vyšetřovaná v nádechu; trojúhelník jsme přiložili na temeno a odečetli 

výšku s přesností na 0,5cm. 

 

     Tělesná hmotnost. Nástroj: osobní digitální elektronická váha s automatickým 

vyvážením a přesností vážení 0,2kg. Způsob měření: vyšetřovaná se po vynulování 

postavila doprostřed desky ve spodním prádle, na váze jsme odečetli hmotnost 

s přesností 0,2kg. 

 

     Kožní řasy. Nástroj: kaliper SOMET. Způsob měření: palcem a ukazovákem 

jsme pevně uchopili kožní řasu v místě, kde má být měřena; tahem jsme oddálili řasu 

od svalové vrstvy, která leží pod ní; měřící plochy kaliperu jsme umístili asi 1cm od 

prstů; uvolnili jsme prsty, které držely měřidlo; po působení tlaku plošek na řasu 

(nejdéle však do 2s) jsme odečetli hodnotu. Místa, kde jsme prováděli měření: na 

tváři, pod bradou, pod klíční kostí, na předloktí, nad tricepsem, pod lopatkou, na 

břiše, pod prsy, nad spinou, nad kolenem, na lýtku. 

 



 
47

     Obvody. Nástroj: krejčovský metr. Způsob měření: Měřili jsme obvod kolmo 

k podélné ose; krejčovský metr byl v lehkém kontaktu s kůží a tlakem nedeformoval 

tkáň; obvody jsme měřili na pravé i levé straně a do výsledku se započítal průměr 

obou. Místa, kde jsme prováděli měření: biceps, předloktí, zápěstí, hrudník, pas, 

boky, stehno, lýtko. 

 

     Epikondyly. Nástroj: pelvimetr. Způsob měření: plošky ramen posuvného 

měřítka jsme přikládali na epikondyly a odečítali naměřenou hodnotu. Místa, kde 

jsme prováděli měření: loket, zápěstí, koleno, kotník. 

 

4. 1. 2.  Způsob zpracování dat 

     Údaje měření jsme zpracovali pomocí počítačového programu WELLNESS, který 

je produktem pracoviště CASRI. Byly vyhodnoceny tyto údaje – tělesná hmotnost 

(podíl tuku, svalové hmoty a kostry), somatotyp, hodnocení BMI a bazální 

metabolismus. 

 

4. 2.   Zjišťování kondičních faktorů u sledovaných výškařek 
 
4. 2. 1.  Způsob provedení měření a výběr testů  

     K získání údajů o úrovni pohybových schopností jsme využili motorických testů, 

které se vztahují ke skoku vysokému. Měření jsme prováděli na soustředění 

v Olomouci, které se konalo v průběhu 2 dnů. První den dopoledne probíhaly 

rychlostní testy a odpoledne skokanské testy. Druhý den následovaly další skokanské 

testy a testy síly. Na základě konzultace s trenéry jsme vybrali následující motorické 

testy: 

- 30 m letmo     - skok vysoký (flop) z místa 

- 50 m z vysokého startu   - skok vysoký (nůžky) 

- 5skok z místa po neodrazové noze  - skok vysoký (flop) ze 4 kroků 

- 5skok z místa po odrazové noze  - koule 3kg vzad přes hlavu 

- 10skok z místa střídavě   - vertikální výskok z rozběhu 

 

4. 2. 2.  Způsob zpracování dat 

     Výsledky měření rychlosti jsme zaznamenali pomocí elektronické časomíry 

(buňky). Na 30 m letmo měly výškařky 2 pokusy a na 50 m z vysokého startu pouze 
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1 pokus. Hodnoty skokanských testů jsme změřili u každé výškařky pomocí pásma či 

měřidla a stejně tak i výsledek ve vrhu koulí. Na 5skoky a 10skok měly skokanky 

pokaždé 4 pokusy. U skoku vysokého z místa, nůžkami a z krátkého rozběhu byl 

brán nejvyšší pokus. U vertikálního výskoku šlo o rozdíl dosahu na špičkách a 

maximálního dosahu po výskoku z rozběhu (na basketbalovou desku).  Všechny 

získané údaje jsme zaznamenali do přehledné tabulky.   

 

4. 3.  Analýza techniky u sledovaných výškařek 
 
4. 3. 1.  Způsob provedení měření  

     Pro vytvoření vhodných podmínek k analýze techniky jsme si vybrali skokanské 

závody v Hustopečích, kde se každoročně koná výškařská soutěž. S pracovníky Casri 

jsme rozmístili 2 kamery – jedna snímala pokus výškařky pod úhlem 90° vůči laťce a 

druhá kamera byla postavena souběžně s rovinou stojanů. Poté jsme sestavili 

kalibrační kostky, které jsme umístili před doskočiště s mezerou 80cm mezi nimi. Ty 

jsme následně natočili, abychom získali souřadnicový systém nutný k analýze. 

Prostorové souřadnice jednotlivých bodů jsme po transformaci přesně definovali do 

prostorového modelu. Po transformaci videozáznamu můžeme sledovat jednotlivé 

segmenty, jejich pohyb, úhlové hodnoty v průběhu pohybu, vzdálenosti, časy a 

rychlosti.  Při soutěži jsme natáčeli zároveň na obě kamery všechny skoky výškařek 

a z nich jsme si zvolili jeden skok, kterým výškařka překonala nejvyšší výšku. U 

každé výškařky uvádíme tyto parametry (grafy důležité pro výpočet těchto parametrů 

– Příloha 2): 

 

1. horizontální rychlost těžiště v posledním kroku před odrazem 

2. délka posledního kroku před odrazem 

3. kolmá vzdálenost místa odrazu od laťky 

4. kolmá vzdálenost těžiště od laťky při odrazu 

5. trvání oporové fáze odrazu 

6. výška těžiště v okamžiku nejmenší vzdálenosti od země (došlap) 

7. maximální výška těžiště nad zemí v letové fázi (přechod laťky) 

8. výška laťky nad zemí 

9. výška těžiště v okamžiku ukončení odrazu a zahájení letové fáze 

10. výška maximálního vzletu těžiště v letové fázi  
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11. převýšení laťky těžištěm skokana 

12. úhel kolena odrazové nohy při došlapu 

13. úhel kolena odrazové nohy při amortizaci, největší pokrčení kolena  

14. úhel kolena při odrazu, při posledním kontaktu s podložkou 

15. úhel vzletu těžiště kolmo na podložku 

16. počáteční rychlost vzletu (vzletová rychlost) 

17. zdvih těžiště, rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem těžiště v oporové fázi 

18. zrychlení těžiště v průběhu odrazu – max. 

19. úhel odklonu od laťky při dokončení odrazu 

20. úhel záklonu při dokončení odrazu 

 

4. 3. 2.  Způsob zpracování dat  

     Vybrané skoky jsme v laboratořích Casri nahráli do počítačového programu 

APAS (Ariel Performance Analysis System), který je založen na výkonném počítači 

a jeho propojitelnosti s videotechnikou. Následně jsme videa sestříhali a dali k sobě 

oba pohledy skoku, které jsme sjednotili. Poté se do obou pohledů vložil 

souřadnicový systém x, y, z  získaný z kalibračních kostek a začali jsme 

s označováním jednotlivých segmentů těla. Označovali jsme v pořadí – pevný bod, 

levé chodidlo, levý kotník, levá pata, levé koleno, levá kyčel, levé rameno, levý 

loket, levá ruka, pravé chodidlo, pravý kotník, pravá pata, pravé koleno, pravá kyčel, 

pravé rameno, pravý loket, pravá ruka, brada, čelo a poloha laťky.  

 

4. 4.  Zjišťování faktorů psychických u sledovaných výškařek 
 
4. 4. 1.  Způsob provedení měření  

     Pro určení komplexního profilu sledovaných výškařek jsme si zvolili 

anamnestický dotazník AD – F, který je produktem pracoviště Casri. Psychologické 

šetření včetně vyhodnocení provedl psycholog PhDr. Josef Falář, CSc. Výškařkám 

byl zadán dotazník, který obsahuje části AD – F, TEPN – F, SUPOS – 7, 

psychologický test II ST – W (úplné výsledky anamnestického vyšetření – Příloha 3). 

Pro získání dalších informací převážně o tréninku jednotlivých výškařek, jsme zvolili 

jednoduchý dotazník, který byl vyplněn spolu s anamnestickým dotazníkem 

(vyplněný dotazník - Příloha 4). 
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4. 4. 2.  Způsob zpracování dat  

     Vyhodnocení psychologického vyšetření bylo provedeno pomocí počítačového 

programu. Získali jsme údaje o dětství, psychických problémech, vlivu sociálního 

okolí, sociální pozici, temperamentu, dynamice psychických stavů a prožitků a o 

vlivu stresových situacích na sledovanou výškařku. Z tohoto důvodu jsme nuceni 

zachovávat lékařské tajemství a všechny výškařky nebudou uváděny ve všech 

zjištěných výsledcích jménem, ale pouze pod číslem. 

 

IV. VÝSLEDKY 
1. Antropometrické vyšetření u jednotlivých výškařek  
     V přehledné tabulce uvádíme zjištěné hodnoty z antropometrického vyšetření u 

jednotlivých výškařek. Získali jsme procentuální zastoupení aktivní tělesné hmoty, 

tělesného tuku, svalstva a kostry. Díky měření jsme mohli stanovit přesný typ 

somatotypu u každé skokanky. V tabulce jsme červeně zvýraznili nejvyšší hodnotu 

aktivní tělesné hmoty (Výškařka č. 4 – 93,0 %), nejnižší podíl tělesného tuku 

(Výškařka č. 4 – 7,0 %) a nejvyšší podíl svalstva (Výškařka č. 1 – 42,8 %). Dále 

uvádíme číselné hodnoty, které určují typ somatotypu. Zjištěný somatotyp máme 

znázorněný také v obrázcích pod tabulkou. Nejčastěji zjištěným somatotypem je 2x 

ektomorfní mezomorf (Výškařka č. 1 a Výškařka č. 4), dále jsme zjistili 1x 

mezomorfní ektomorf (Výškařka č. 2), 1x vyrovnaný ektomorf (Výškařka č. 3) a 

1x ektomorfní endomorf (Výškařka č. 5). 

 

 Výškařka 
č.1 

Výškařka 
č.2 

Výškařka 
č.3 

Výškařka 
č.4 

Výškařka 
č.5 

Výška (cm) 
 

168,8 cm 
 

168,6 cm 177,5 cm 178,2 cm 179,2 cm 

Váha (kg) 
 

54,6 kg 
 

57,9 kg 56,7 kg 61,6 kg 60,5 kg 

Aktivní 
tělesná hmota 
(%, kg) 

92,4 % 
50,5 kg 

90,6 % 
52,5 kg 

92,1 % 
52,2 kg 

93,0 % 
57,3 kg 

89,0 % 
53,8 kg 

Podíl tuku  
(%, kg) 

7,6 % 
4,1 kg 

 

9,4 % 
5,4 kg 

7,9 % 
4,5 kg 

 

7,0 % 
4,3 kg 

11,0 % 
6,7 kg 

 
Podíl svalstva 
(%, kg) 

42,8 % 
23,4 kg 

 

41,3 % 
23,9 kg 

39,0 % 
22,1 kg 

40,5 % 
25,0 kg 

38,3 % 
23,2 kg 
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Podíl kostry 
(%, kg) 

17,5 % 
9,6 kg 

 

16,5 % 
9,6 kg 

19,1 % 
10,8 kg 

16,7 % 
10,3 kg 

16,2 % 
9,8 kg 

Zbytek  
(%, kg) 

32,1 % 
17,5 kg 

 

32,7 % 
19,0 kg 

34,1 % 
19,3 kg 

35,8 % 
22,0 kg 

34,5 % 
20,9 kg 

Somatotyp   
+ endomorfie 
+ mezomorfie 
+ ektomorfie 

 
2,0 
3,5 
4,0 

 
2,5 
3,5 
3,5 

 
2,0 
2,5 
5,5 

 
1,5 
2,5 
4,5 

 
2,5 
1,5 
5,0 

Pozn.: Úplné výsledky antropometrického vyšetření - Příloha 1. 

 

SOMATOTYPY 

Výškařka č. 1 
+ somatotyp: ektomorfní mezomorf (2,0 – 3,5 – 4,0) 

 

Výškařka č. 2 
+ somatotyp: mezomorfní ektomorf (2,5 – 3,5 – 3,5) 
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Výškařka č. 3 
+ somatotyp: vyrovnaný ektomorf (2,0 – 2,5 – 5,5) 

 
 

Výškařka č. 4 
+ somatotyp: ektomorfní mezomorf (1,5 – 2,5 – 4,5) 

 

Výškařka č. 5 
+ somatotyp: ektomorfní endomorf (2,5 – 1,5 – 5,0) 
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2. Úroveň kondičních faktorů u jednotlivých výškařek  
     V přehledné tabulce uvádíme výsledky motorických testů, které se vztahují ke 

skoku vysokému. Měření jsme prováděli v průběhu 2 dnů v Olomouci. V tabulce 

jsme červeně zvýraznili nejlepší naměřené hodnoty. V testech rychlosti jsme naměřili 

nejrychlejší hodnoty u Výškařky č. 1 (30 m letmo – 3,50 s; 50 m VS – 6,80 s). 

V testech skokanské výbušnosti jsme zjistili nejlepší hodnoty u Výškařky č. 2 (5skok 

z místa po ON – 12,43 m; 5skok z místa po NN – 11,33 m) a opět u Výškařky č. 1 

(10skok z místa střídavě – 24,46 m). V průpravných skocích měla nejlepší výsledky 

Výškařka č. 5 (skok vysoký z místa – 126 cm; nůžky – 144 cm; skok vysoký ze 4 

kroků – 159 cm). V testu síly byla nejlepší opět Výškařka č. 2 (koule 3kg vzad přes 

hlavu – 14,60 m) a nejvyšší vertikální výskok jsme naměřili u Výškařky č. 1 (56 cm). 

Nejvyšší úroveň kondice vykazuje Výškařka č. 1 a nejvyšší výkony v průpravných 

skocích Výškařka č. 5. 

 

Testy / výškařka Výškařka 

č.1 (15 let) 

Výškařka 

č.2 (17 let) 

Výškařka 

č.3 (16 let) 

Výškařka 

č.4 (17 let) 

Výškařka 

č.5 (17 let) 

30 m letmo 3,50 3,70 3,84  
0 

3,79 

50 m z VS 6,80 6,98 7,28 0 7,12 

5skok z místa po 
ON 

12,01 12,43 11,48 0 11,05 

5skok z místa po 
NN 

11,24 11,33 11,16 0 10,55 

10skok z místa 
střídavě 

24,46 24,33 24,03 0 24,24 

skok vysoký 
z místa 

123 112 120 0 126 

skok vysoký – 
nůžky 

140 135 144 0 144 

skok vysoký ze 4 
kroků 

150 154 154 0 159 

koule 3kg vzad 
přes hlavu 

11,75 14,60 12,26 0 14,08 

vertikální výskok 
z rozběhu 

56 55 49 0 55 

Výškařka č. 4 odmítla účast na posledním testování, v této sezoně skončila 
pravděpodobně i se závoděním. 
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3. Technika skoku vysokého u jednotlivých výškařek  
 

     V přehledné tabulce uvádíme zjištěné výsledky u jednotlivých parametrů techniky 

skoku vysokého. Při výpočtech jednotlivých parametrů jsme vycházeli z kinematické 

3D analýzy, kterou jsme zpracovávali v počítačovém programu APAS. Veškeré 

grafy a výpočty, které jsme provedli uvádíme v Příloze č. 2. Některé údaje jsme 

vypočítali pomocí matematických vzorců (délka posledního kroku, horizontální 

rychlost těžiště v posledním kroku, kolmá vzdálenost těžiště od laťky při odrazu, 

úhel vzletu těžiště kolmo na podložku, úhel odklonu od laťky při dokončení odrazu a 

úhel záklonu při dokončení odrazu. Pro zjištění některých údajů stačily grafy, které 

vyhodnotil program APAS (trvání letové fáze posledního kroku před odrazem, 

vzdálenost místa odrazu od laťky, trvání oporové fáze odrazu, výška těžiště 

v okamžiku došlapu, maximální výška těžiště, výška těžiště v okamžiku odrazu, úhel 

kolena ON při došlapu - amortizaci - odrazu a zrychlení těžiště v průběhu odrazu). 

Ostatní výpočty jsme provedli za pomoci vzorců, které jsme zjistili v teoretických 

poznatcích (výška maximálního vzletu těžiště v letové fázi, převýšení laťky těžištěm 

skokana, počáteční rychlost vzletu, zdvih těžiště). 

 

Legenda sledovaných parametrů 

VP =  horizontální rychlost těžiště v posledním kroku před odrazem 

DP = délka posledního kroku před odrazem 

VO = kolmá vzdálenost místa odrazu od laťky 

VT = kolmá vzdálenost těžiště od laťky při odrazu 

TO = trvání oporové fáze odrazu 

Hmin = výška těžiště v okamžiku nejmenší vzdálenosti od země (došlap) 

Hmax = maximální výška těžiště nad zemí v letové fázi (přechod laťky) 

HL = výška laťky nad zemí 

H1 = výška těžiště v okamžiku ukončení odrazu a zahájení letové fáze 

H2 = výška maximálního vzletu těžiště v letové fázi (H2 = Hmax – H1) 

H3  = převýšení laťky těžištěm skokana (H3 = Hmax - HL) 

U1 = úhel kolena odrazové nohy při došlapu 

U2 = úhel kolena odrazové nohy při amortizaci, největší pokrčení kolena  

U3 = úhel kolena při odrazu, při posledním kontaktu s podložkou 
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α = úhel vzletu těžiště kolmo na podložku 

V = počáteční rychlost vzletu (vzletová rychlost) (V = 2 Δh / TO) 

Δh = zdvih těžiště, rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem těžiště v oporové fázi  

       (Δh = H1 - Hmin)      

ZT = zrychlení těžiště v průběhu odrazu – max. 

β = úhel odklonu od laťky při dokončení odrazu 

γ = úhel záklonu při dokončení odrazu 

 

Zjištěné výsledky u jednotlivých parametrů 

 

 Výškařka 1 

(15 let) 

Výškařka 2 

(17 let) 

Výškařka 3 

(16 let) 

Výškařka 4 

(17 let) 

Výškařka 5 

(17 let) 

VP 6,35 m/s 5,69 m/s 6,5 m/s 5,23 m/s 5,45 m/s 

DP 1,27 m 1,48 m 1,17 m 1,15 m 1,20 m 

VO 61 cm 75 cm 96 cm 31 cm 66 cm 

VT 66 cm 76 cm 82 cm 23 cm 55 cm 

TO 0,14 s 0,12 s 0,14 s 0,18 s 0,18 s 

Hmin 90 cm 89 cm 97 cm 93 cm 95 cm 

Hmax 183 cm 181 cm 181 cm 180 cm 187 cm 

HL 165 cm 171cm 175cm 165cm 173cm 

H1 118 cm 124 cm 126 cm 122 cm 132 cm 

H2 65 cm 57 cm 55 cm 58 cm 55 cm 

H3 18 cm 10 cm 6 cm 15 cm 14 cm 

U1 166° 152° 169° 159° 165° 

U2 148° 151° 158° 148° 146° 

U3 166° 173° 180° 176° 173° 

α 53° 49,5° 45,5° 53° 51° 

V 4 m/s 5,8 m/s 4,1 m/s 3,2 m/s 4,1 m/s 

Δh 28 cm 35cm 29 cm 29 cm 37 cm 
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ZT 41,63 M/s/s 52,64 M/s/s 38,48 M/s/s 41,14 M/s/s 45,13 M/s/s 

β 2,4° 0,5° -6,3°(příklon) -3,8°(příklon) -4,8°(příklon) 

γ 0° 0°   0°  0° 0° 

Pozn.: Grafy a výpočty sledovaných parametrů techniky skoku vysokého – viz 

Příloha 2. 

 

     Z kinematické 3D analýzy skoků sledovaných výškařek jsme vytvořili částečné 

kinogramy. Použili jsme natočené skoky z videokamery, která snímala výškařky 

podél doskočiště i natočené skoky z videokamery, která snímala skokanky kolmo na 

doskočiště. Ukazujeme klíčové momenty skoku, které mohou leccos napovědět o 

úrovni techniky jednotlivých výškařek. Hodnotíme došlap, amortizaci kolene, odraz, 

pozici 0,06s po odraze, pozici 0,12s po odraze a přechod laťky. 

 

     Výškařka č. 1 provádí došlap správně směrem k laťce, ramena má mírně v rotaci, 

při amortizaci je „zlomená“ v bocích a je „zapadnutá“ do odrazu. Při dokončení 

odrazu je vidět pěkné vytažení, trup s hlavou je však přikloněn k laťce a je patrný i 

mírný záklon trupu. Po odrazu brzy naléhá na laťku a přetáčí se zády směrem 

k laťce, přechod laťky je v pořádku.  

      

     U Výškařky č. 2 je patrný správný došlap směrem k laťce a udržený odklon od 

laťky. Při amortizaci se objevuje taktéž „zlomení“ v bocích (dolní končetiny směřují 

od laťky, trup směrem k laťce). Při odrazu je vidět pěkné vytažení; držení trupu je 

relativně zpříma s mírným příklonem ramen a hlavy k laťce. Po odraze výškařka 

brzy spouští švihovou nohu a přetáčí se zády k laťce, přechod je proveden správně ve 

vodorovné poloze.  

 

     Došlap Výškařky č. 3., který můžeme vidět na obrázcích, je správně provedený 

směrem k laťce a je udržen odklon od laťky. Při amortizaci je vidět „zlomení“ 

v bocích (dolní končetiny od laťky, trup směrem k laťce) a po odraze pěkné vytažení 

s trupem drženým relativně zpříma avšak s mírným příklonem trupu, ramen a hlavy. 

Po odraze výškařka hezky drží švihovou nohu, ale dochází k brzkému úplnému 

příklonu k laťce. Přechod laťky je proveden správně ve vodorovné poloze. 
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     U Výškařky č. 4 je vidět špatný došlap odrazové nohy, výškařka ušlapuje stranou 

špičkou od laťky a je velmi blízko k doskočišti. Při amortizaci je skokanka tělem 

přikloněná a mírně natočená zády směrem k laťce. Odraz probíhá již za plného 

nalehnutí na laťku a 0,06s po odraze je výškařka téměř celá zády k laťce. Přechod 

laťky probíhá v pořádku ve vodorovné poloze. U této výškařky byl zaznamenán ve 

sledovaném období značný pokles výkonnosti.  

 

     U Výškařky č. 5 je při došlapu zřetelné jeho špatné provedení. Dochází 

k odšlápnutí stranou chodidlem odrazové nohy směrem od doskočiště. Při amortizaci 

je patrné „zlomení“ v bocích, odklon dolních končetin, příklon trupu a rotace ramen 

vpřed. Odraz je vytažený, trup téměř vzpřímený, poloha je však už zády k laťce. Po 

odraze je výškařka již plně zády k laťce. Přechod laťky je proveden správně ve 

vodorovné poloze. 
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Výškařka 1 (15 let) 

POHLED PODÉL DOSKOČIŠTĚ  POHLED KOLMO NA DOSKOČIŠTĚ 

* došlap     * došlap  

          

* amortizace kolene    * amortizace kolene  

          
* odraz     * odraz  
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* 0,06s po odraze    * 0,06s po odraze  

          
* 0,12s po odraze    * 0,12s po odraze  

          
* přechod laťky      * přechod laťky  
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Výškařka 2 (17 let) 

POHLED PODÉL DOSKOČIŠTĚ  POHLED KOLMO NA DOSKOČIŠTĚ 

* došlap     * došlap  

               
* amortizace     * amortizace  

       
* odraz      * odraz 
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* 0,06s po odraze    * 0,06s po odraze  

               
* 0,12s po odraze    * 0,12s po odraze   

               
* přechod laťky    * přechod laťky  
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Výškařka 3 (16 let) 

POHLED PODÉL DOSKOČIŠTĚ  POHLED KOLMO NA DOSKOČIŠTĚ 

* došlap     * došlap  

                
* amortizace     * amortizace  

             

* odraz     * odraz  
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* 0,06s po odraze    * 0,06s po odraze  

               
* 0,12s po odraze    * 0,12s po odraze  

               
* přechod laťky    * přechod laťky  
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Výškařka 4 (17 let) 

POHLED PODÉL DOSKOČIŠTĚ  POHLED KOLMO NA DOSKOČIŠTĚ 

* došlap     * došlap  

               
* amortizace      * amortizace  

               
* odraz     * odraz  
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* 0,06s po odraze    * 0,06s po odraze  

               
* 0,12s po odraze    * 0,12s po odraze  

               
* přechod laťky    * přechod laťky  
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Výškařka 5 (17 let) 

POHLED PODÉL DOSKOČIŠTĚ  POHLED KOLMO NA DOSKOČIŠTĚ 

 *  došlap     * došlap  

              
* amortizace     * amortizace  

             
* odraz     * odraz  
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* 0,06s po odraze    * 0,06s po odraze  

                
* 0,12s po odraze    * 0,12s po odraze  

                 
* přechod laťky     * přechod laťky  
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4. Vyhodnocení  psychologického  vyšetření  a dotazníků u    

    jednotlivých výškařek  
 

     Z psychologického vyšetření, které jsme prováděli u jednotlivých výškařek, jsme 

použili pouze graf extroverze – neurotismu a výsledky stres testu;  úplné 

anamnestické vyšetření viz. Příloha 3. U každé skokanky uvádíme zjištěný 

temperament s vyhodnocením obvyklých činností a chování a s vyhodnocením 

psychofyziologické dynamiky. Dále uvádíme grafické vyhodnocení stres testu. 

Nejčastěji zjištěným temperamentem byl 3x extrovertní cholerik (Výškařka č. 2, 

Výškařka č. 4, Výškařka č. 5), u zbylých 2 výškařek byl zjištěn extrovertní 

sangvinik (Výškařka č. 1, Výškařka č. 3).  
 

Výškařka č. 1 (15 let) 
Graf extraverze a neurotismu – výsledek v grafu označen hvězdičkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše výsledky postihující dimenze extraverze – introverze a stabilita – labilita jsou 

v úzkém průměru obecné populace Vaší věkové kategorie a tudíž nelze jednoznačně 

charakterizovat Vaše temperamentové začlenění. 

 

Grafické vyhodnocení stres testu  

Stres test vypovídá o tom, nakolik jste náchylní podléhat vlivům stresujících situací. 

Citlivost proti stresu z přetížení 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 
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Citlivost vůči naléhavému časově limitovanému, agilnímu chování 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 

 

Výškařka č. 2 (17 let) 
Graf extraverze a neurotismu – výsledek v grafu označen hvězdičkou 

 
Vyhodnocení obvyklých činností a chování 

Inklinujete spíše k typu extravertnímu, společensky založenému, sociabilnímu a 

převážně optimisticky naladěnému. Toužíte po vzruchu a změně. Obvykle jednáte na 

základě aktuálních podnětů, a to bezprostředně, pohotově a až výbušně se sklony 

k lehkomyslnosti, netrpělivosti a zbrklosti. Hladina sebekontroly a sebeovládání 

může být obvykle nižší a tudíž ve vyhrocených a zátěžových situacích méně 

kontrolujete a ovládáte své emocionální a citové prožitky. To se následně může 

promítat do zvýšené dynamiky nálad, nižší spolehlivosti a sklonů k psychické 

labilitě. Mohou u Vás víceméně převládat vlastnosti temperamentového typu 

cholerického a částečně i typu melancholického. 

 

Vyhodnocení psychofyziologické dynamiky 

Z hlediska individuální psychofyziologické dynamiky snášíte obvykle permanentní a 

především variabilní zatěžování v nižší intenzitě. Poměrně rychle se adaptujete na 

nové prostředí a rychle regenerujete. Vaše funkční zapracování je poměrně rychlé, 

avšak rovněž rychle „vychladnete“. Aktivační odezva je obvykle velká a proto se ve 

výkonnosti mohou projevovat sklony ke kolísání.  
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Grafické vyhodnocení stres testu  

Stres test vypovídá o tom, nakolik jste náchylní podléhat vlivům stresujících situací. 

Citlivost proti stresu z přetížení 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 

 

Citlivost vůči naléhavému časově limitovanému, agilnímu chování 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 

 

Výškařka č. 3 (16 let) 
Graf extraverze a neurotismu – výsledek v grafu označen hvězdičkou 

 
 

Vyhodnocení obvyklých činností a chování 

Inklinujete k typu extravertnímu, společensky založenému (sociabilnímu), bez 

sklonů k osobní uzavřenosti, optimistickému, psychicky a emocionálně stabilnímu. 

Převážně vykazujete zvýšenou pohyblivost a aktivitu, a to v sociální i činnostní sféře. 

Máte sklony k bezprostřednosti a nestálosti. Poměrně snadno u Vás vznikají a 

rychleji se střídají mělčí city. Hladina sebekontroly a sebeovládání je obvykle na 

dobré úrovni a v zátěžových situacích vykazujete převážně dobrou psychickou 

odolnost. Mohou u Vás víceméně převládat vlastnosti temperamentového typu 

sangvinického a částečně i typu cholerického. 
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Vyhodnocení psychofyziologické dynamiky 

Z hlediska individuální psychofyziologické dynamiky snášíte obvykle intenzivní 

zatěžování především vysoké frekvence (variabilní). Zatěžování obvykle dobře 

subjektivně snášíte a po zátěži převážně rychle regenerujete. Na nové prostředí se 

obvykle rychle adaptujete. Funkční zapracování na zátěž je obvykle pomalejší, ale 

rychleji „vychladnete“, čímž by měl výkon následovat pokud možno bezprostředně 

po zapracování (rozcvičení). Aktivační odezvy na podněty máte obvykle malé. Ve 

výkonnosti nevykazujete sklony k výkyvům. 

 

Grafické vyhodnocení stres testu  

Stres test vypovídá o tom, nakolik jste náchylní podléhat vlivům stresujících situací. 

Citlivost proti stresu z přetížení 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 

 

Citlivost vůči naléhavému časově limitovanému, agilnímu chování 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 

 

Výškařka č. 4 (17 let) 
Graf extraverze a neurotismu – výsledek v grafu označen hvězdičkou 

 
 

 



 
72

Vyhodnocení obvyklých činností a chování 

Inklinujete spíše k typu extravertnímu, společensky založenému, sociabilnímu a 

převážně optimisticky naladěnému. Toužíte po vzruchu a změně. Obvykle jednáte na 

základě aktuálních podnětů, a to bezprostředně, pohotově a až výbušně se sklony 

k lehkomyslnosti, netrpělivosti a zbrklosti. Hladina sebekontroly a sebeovládání 

může být obvykle nižší a tudíž ve vyhrocených a zátěžových situacích méně 

kontrolujete a ovládáte své emocionální a citové prožitky. To se následně může 

promítat do zvýšené dynamiky nálad, nižší spolehlivosti a sklonů k psychické 

labilitě. Mohou u Vás víceméně převládat vlastnosti temperamentového typu 

cholerického. 

 

Vyhodnocení psychofyziologické dynamiky 

Z hlediska individuální psychofyziologické dynamiky snášíte obvykle permanentní a 

především variabilní zatěžování v nižší intenzitě.  Poměrně rychle se adaptujete na 

nové prostředí a rychle regenerujete. Vaše funkční zapracování je poměrně rychlé, 

avšak rovněž rychle „vychladnete“. Aktivační odezva je obvykle velká, a proto se ve 

výkonnosti mohou projevovat sklony ke kolísání. 

 

Grafické vyhodnocení stres testu  

Stres test vypovídá o tom, nakolik jste náchylní podléhat vlivům stresujících situací. 

Citlivost proti stresu z přetížení 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 

 

Citlivost vůči naléhavému časově limitovanému, agilnímu chování 

                                                                         Hraniční hodnota 
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Výškařka č. 5 (17 let) 
Graf extraverze a neurotismu – výsledek v grafu označen hvězdičkou 

 
Vyhodnocení obvyklých činností a chování 

Inklinujete spíše k typu extravertnímu s možnými mírnými sklony k labilitě 

(neurotismu). Jste společensky založená (sociabilní), převážně optimisticky naladěná 

a toužíte po vzruchu a změně. Jednáte převážně na základě aktuálních podnětů, a to 

bezprostředně, pohotově až výbušně s možnými sklony k lehkomyslnosti a 

netrpělivosti. Hladina sebekontroly a sebeovládání může být snížená a tudíž ve 

vyhrocených a zátěžových situacích méně kontrolujete a ovládáte své emocionální a 

citové prožitky, což se následně může promítat do snížené spolehlivosti a sklonů 

k labilitě. Mohou u Vás víceméně převládat vlastnosti temperamentového typu 

cholerického a částečně i typu sangvinického. 

 

Vyhodnocení psychofyziologické dynamiky 

Z hlediska individuální psychofyziologické dynamiky snášíte spíše permanentní a 

především variabilní zatěžování v nižší intenzitě,  poměrně rychleji se adaptujete na 

nové prostředí a rychleji regenerujete, také Vaše funkční zapracování je poměrně 

rychlé, avšak rovněž rychleji „vychladnete“. Aktivační odezva na podněty je 

poměrně velká, a proto se ve výkonnosti mohou projevovat sklony ke kolísání. 

 

Grafické vyhodnocení stres testu  

Stres test vypovídá o tom, nakolik jste náchylní podléhat vlivům stresujících situací. 
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Citlivost proti stresu z přetížení 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 

 

Citlivost vůči naléhavému časově limitovanému, agilnímu chování 

                                                                         Hraniční hodnota 

 

0           5           10           15           20           25            30           35            40 

 

 

Dotazníky 
 Výškařka1 

(15 let) 
Výškařka2 

( 17 let) 
Výškařka3 

( 16 let) 
Výškařka4 

(17 let) 
Výškařka5 

(17 let) 

Osobní rekord 
 

165cm 171cm 175cm 175cm 177cm 

Doba tréninku 
– celkem 

1,5 roku 6 let 1,5 roku 6 let 3 roky 

Doba tréninku 
– výška 

1,5 roku 3 roky 1,5 roku 3 roky 1,5 roku 

Počet tréninků 
týdně 

3-4 4-7 3-5 3-5-7 5 

Počet tréninků 
ročně 

200 250 200 260 250 

Počet vrcholů 
v sezóně 

4 4-5 4 4 4 

Počet závodů 
– zima/léto 

8/15 8/15 7/10 9/12 7-12 

Pozn.: Úplné vyplněné dotazníky – Příloha  4. 
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V. DISKUSE 
 

     Podle Velebila (2003) jsou nejlepšími somatickými předpoklady pro skok vysoký 

větší tělesná výška, menší tělesná hmotnost, delší dolní končetiny a převažující 

kombinace ektomorfní a mezomorfní komponenty. Podle Šimonka (1984) by 

výškařka v 15 letech měla dosáhnout tělesné výšky 174 cm a výkonu 170 cm; v 16 

letech by měla měřit 176cm a její výkon by měl dosáhnout hodnoty 175cm a v 17 

letech by měla být její tělesná výška 177 cm a její výkon 190 cm. Tělesná výška 

naměřená u testovaných výškařek se pohybovala 168,6–179,2 cm, tělesná hmotnost 

54,6–61,6 kg a převažujícími komponentami byla ektomorfní a mezomorfní složka.  

 

     Konkrétně Výškařka č. 1 měřící pouze 168,8 cm s váhou 54,6 kg má největší 

podíl svalstva 42,8 % a somatotypem je ektomorfní mezomorf (2,0 – 3,5 – 4,0). Pro 

skok vysoký je její malá tělesná výška nevýhodou a do budoucna se může stát i 

handicapem. Avšak v motorických testech prokázala vysoké rychlostní schopnosti a 

skokanskou výbušnost, mohla by se tudíž úspěšně prosadit ve skoku dalekém či 

vícebojích. Tato výškařka nedosahuje hodnot určených Šimonkem (1984).  

 

     Výškařka č. 2 s tělesnou výškou 168,6 cm a váhou 57,9 kg je somatotypem 

mezomorfní ektomorf (2,5 – 3,5 – 3,5) a také její somatické předpoklady jsou spíše 

nevýhodné pro skok vysoký. V motorických testech se prosazovala též ve skokanské 

výbušnosti a navíc v síle, tudíž i ona by mohla být úspěšná v jiných skokanských 

disciplínách. Také tato výškařka nesplňuje hodnoty určené Šimonkem (1984).  

 

     Tělesná výška 177,5 cm, váha 56,7 kg a somatotyp vyrovnaný ektomorf (2,0 – 2,5 

– 5,5) u Výškařky č. 3 jsou dobrými somatickými předpoklady pro skok vysoký. 

Pokud by se zvýšila složka mezomorfie, bude tato výškařka naprosto vhodným 

somatotypem pro tuto disciplínu. Tato výškařka splňuje oba ukazatele určené 

Šimonkem (1984). 

 

     U Výškařky č. 4 je také její tělesná výška 178,2 cm a somatotyp ektomorfní 

mezomorf (1,5 – 2,5 – 4,5) výhodou, její tělesná hmotnost je však mírně vyšší 61,6 

kg. Tato výškařka splňuje pouze kritérium tělesné výšky (Šimonek, 1984).  
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     Výškařka č. 5 je z testovaných skokanek nejvyšší 179,2 cm, její váha je mírně 

vyšší 60,5 kg a somatotypem patří mezi ektomorfní endomorfy (2,5 – 1,5 – 5,0). Ze 

skokanek má největší podíl tuku 11% a nejnižší aktivní tělesnou hmotu 89%. Pro 

skok vysoký by byla vhodná úprava mezomorfní a endomorfní složky. Tato 

skokanka splňuje také pouze kritérium tělesné výšky (Šimonek, 1984). 

      

     U skokanských disciplín motorické předpoklady reprezentují dynamická a 

výbušná síla a rychlost (odrazová výbušnost, akcelerační rychlost, speciální 

ohebnost,..). Zjištěná úroveň těchto předpokladů u testovaných výškařek napovídá, 

která skokanka lépe přenáší techniku do výkonu (výkony v průpravných skocích) a 

která zatím svůj potenciál dostatečně nevyužívá. Šimonek (1984) uvádí hodnoty 

vybraných motorických testů pro jednotlivé etapy sportovní přípravy. U motorického 

testu „5skok z místa po ON“ uvádí hodnoty pro věk 15 let 13,0m; pro věk 16 let 

14,5m a pro věk 17 let 14,8m. U testu „30m letmo“ uvádí hodnoty pro věk 15 let 

3,5s, pro věk 16 let 3,7s a pro věk 17 let 3,2s. Pro test „výskok s dosahem ze 4 

krokového rozběhu“ uvádí hodnoty pro věk 15 let 90cm, pro věk 16 let 95cm a pro 

věk 17 let 100cm.   

 

     Nejmladší Výškařka č. 1 (15 let) měla nejlepší hodnoty v testech rychlosti (30m 

letmo – 3,50s; 50m vysoký start – 6,80s) a plní tím ukazatel Šimonka (1984); ve 

skokanské výbušnosti (10-ti skok z místa střídavě – 24,46m); ve vertikálním výskoku 

z rozběhu odrazem z jedné nohy (56cm). U tohoto ukazatele (Šimonek, 1984) je 

výškařka 34cm pod požadovanou hodnotou. Přestože tato výškařka je nejlepší 

v převážné části testů, skáče zatím nejméně – 165cm. Vysvětlením může být 

skokanská nevyzrálost (technické chyby) a nevýhodou také malá tělesná výška.  

  

     Výškařka č. 2 (17 let) měla nejlepší hodnoty v 5-ti skocích z místa po odrazové a 

neodrazové noze (ON – 12,43m; NN – 11,33m) a v testu síly (koule 3kg vzad přes 

hlavu – 14,60m). Šimonek (1984) uvádí pro motorický test „5skok z místa po ON“ 

pro tento věk hodnotu 14,8m. Tato výškařka je tedy 2,37m pod požadovanou 

hodnotou, i když mezi sledovanými výškařkami je v tomto testu nejlepší. V ostatních 

motorických testech měla často druhý nejlepší výsledek, její osobní rekord – 171cm 

je však druhým nejhorším z testovaných výškařek. I u ní může být nevýhodou malá 

tělesná výška.  
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     Výškařka č. 3 (16 let) se prosadila pouze v průpravném skoku nůžky (144cm) a 

její ostatní výsledky z motorických testů byly průměrné. V tomto případě motorické 

testy neměly potřebnou výpovědní hodnotu pro výkon v závodě, byla v nich horší 

než předchozí dvě výškařky a přesto je se svým osobním rekordem 175cm lepší než 

zmiňované skokanky.  

 

     Výškařka č. 4 ( 17 let) se odmítla motorických testů zúčastnit, její výkonnost ve 

sledovaném období rapidně poklesla a uvažovala o ukončení sportovní kariéry.  

 

     Výškařka č. 5 (17 let) s osobním rekordem 177cm, který byl nejlepším mezi 

sledovanými výškařkami, měla nejlepší výsledky v průpravných skocích (skok 

vysoký z místa – 126cm; nůžky – 144cm; skok vysoký ze 4 kroků – 159cm). 

Přestože v ostatních testech byla průměrná, skáče zatím nejvýše a ukazuje se tak zde 

nejlepší přenos techniky do výkonu.  

 

     Sledované výškařky se v motorických testech zdají být rychlé, ale vzhledem 

k požadavkům Šimonka (1984) nejsou dostatečně silné. Je možné, že je to i přesto 

dobré, protože k rychlostnímu flopu není potřeba mít tolik síly jako k flopu silovému. 

Ale je také možné, že právě tady jsou skryté rezervy našich skokanek. 

 

     Technika skoku vysokého je značně interindividuální. Každý skokan má svůj 

„osobní“ styl, který by měl být nejvýhodnějším spojením s danými konkrétními 

předpoklady výškaře. V literatuře se uvádí dva typy techniky flop. Jonath (1995) 

popsal biomechanické parametry u techniky rychlostního flopu a silového flopu, 

které se liší rychlostí a úhlem rozběhu, trváním opory, úhlem švihové nohy, atd. Pro 

rychlostní flop Jonath (1995) uvádí tyto hodnoty – rychlost rozběhu 7,5 – 9 m/s; 

trvání opory se zemí 0,13 – 0,15s; úhel maximálního ohybu v koleni 140 – 150°. Pro 

silový flop Jonath (1995) uvádí tyto hodnoty – rychlost rozběhu 7 – 8 m/s; trvání 

opory se zemí 0,16 – 0,20s; úhel maximálního ohybu v koleni 138 – 142°. Ritzdorf 

(1983) uvádí, že neustálým zlepšováním techniky skoku do výšky ubývá převýšení 

laťky těžištěm skokana, u způsobu flop se hodnoty pohybují 0,00 až -0,09m.  

 

     Výškařka č. 1 (15 let – OR 165cm, analyzovaný skok 165cm) využila vysokých 

hodnot rychlosti, které se projevily v motorických testech, i v rychlosti rozběhu – 
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6,35 m/s (druhý nejrychlejší). Změřená hodnota ukazuje horizontální rychlost těžiště 

v posledním kroku. Odraz probíhal 61cm kolmo od laťky, tedy v relativně dobré 

vzdálenosti. Oporová fáze odrazu trvala 0,14s, což je hodnota uváděná pro rychlostní 

flop. Výška maximálního vzletu těžiště 65cm byla nejvyšší naměřenou hodnotou 

mezi výškařkami a tím pádem tato výškařka nejlépe provedla vytažení těžiště po 

odrazu. Převýšení laťky o 18cm bylo nejvýše změřeným převýšením, skok tedy 

nebyl proveden efektivně (viz. Ritzdorf, 1983). Úhel kolena odrazové nohy  při 

amortizaci 148° spadá do charakteristiky rychlostního flopu. Úhel vzletu udává 

literatura kolem 50°, u této výškařky byl naměřen 53°. Úhel odklonu od laťky při 

dokončení odrazu by měl být nulový, výškařka měla tento úhel 2,4° tzn. nedokončení 

odrazu.  

 

     U Výškařky č. 2 (17 let – OR 171cm, analyzovaný skok 171cm) jsme 

horizontální rychlost těžiště v posledním kroku změřili 5,69 m/s. Tato výškařka 

neuměla převést svou rychlost z měřených  úseků  v  motorických  testech  (2. 

nejrychlejší)  tak dobře jako Výškařka č. 1. Odraz byl proveden ve vzdálenosti 75cm 

kolmo od laťky, což je také relativně dobrá vzdálenost. Trvání oporové fáze u této 

skokanky bylo nejkratší – 0,12s, tato hodnota ukazuje na rychlostní provedení flopu. 

Výšku maximálního vzletu těžiště jsme zjistili 57cm, tedy i tato výškařka provedla 

relativně dobré vytažení těžiště po odrazu. Tento skok byl v porovnání s ostatními 

sledovanými výškařkami proveden vcelku efektivně, o čemž vypovídá naměřená 

hodnota převýšení laťky – 10cm (druhá nejmenší hodnota), přesto je ale i tak 

naměřená hodnota značně vyšší než uvádí Rizdorf (1983).  Úhel kolena odrazové 

nohy při amortizaci byl 151°. Úhel vzletu jsme zjistili 49,5°. A úhel odklonu od 

laťky při dokončení odrazu 0,5° vypovídal o nejlepší poloze při odrazu mezi 

sledovanými skokankami.  

 

     Horizontální rychlost těžiště v posledním kroku u Výškařky č. 3 (16 let – OR 

175cm, analyzovaný skok 175cm) byla nejrychlejší změřenou rychlostí mezi 

skokankami – 6,5 m/s. Kolmá vzdálenost místa odrazu od laťky byla také největší – 

96cm. S tím souvisí nízký úhel vzletu 45,5°, protože odraz byl proveden rychle a ve 

velké vzdálenosti od laťky. Oporová fáze odrazu trvala 0,14s, což vypovídá o 

rychlostním flopu. Výška maximálního vzletu těžiště 55cm patří k nejmenším 

naměřeným hodnotám. Převýšení laťky těžištěm pouze o 6cm (nejmenší zjištěná 
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hodnota) svědčí o nejlepší efektivitě přechodu laťky mezi testovanými výškařkami 

(Ritzdorf, 1983). Úhel kolena odrazové nohy při amortizaci 158° je opět největší 

naměřenou hodnotou. Úhel odklonu od laťky při dokončení odrazu byl zjištěn 

v záporné hodnotě -6,3°, což svědčí naopak o značném příklonu směrem k laťce a 

odraz byl tudíž přeběhnutý.  

 

     Nejmenší horizontální rychlost těžiště v posledním kroku jsme naměřili Výškařce 

č. 4 (17 let – OR 175cm, analyzovaný skok 165cm) – 5,23 m/s. Nejkratší byla také 

kolmá vzdálenost místa odrazu od laťky – pouze 31cm, což je velmi málo. Nejdelší 

dobu též strávila v oporové fázi 0,18s, což vypovídá o silovém flopu (ostatní hodnoty 

však patří spíše k rychlostnímu typu flopu. Výška maximálního vzletu těžiště 58cm 

byla druhou největší naměřenou hodnotou, těžiště bylo v tomto skoku relativně dobře 

vytažené. Převýšení laťky těžištěm o 15cm vypovídá o značně neefektivním 

přechodu laťky (Ritzdorf, 1983). Úhel vzletu 53° patřil k největší naměřené hodnotě 

spolu s Výškařkou č. 1, se kterou má tato skokanka společný také úhel kolena 

odrazové nohy při amortizaci 148°. Úhel odklonu od laťky při dokončení odrazu 

jsme zjistili v záporné hodnotě -3,8°, tudíž byla výškařka v tomto okamžiku již 

přikloněná. U této výškařky byl zaznamenán ve sledovaném období značný pokles 

výkonnosti.  

 

     Druhá nejpomalejší horizontální rychlost těžiště v posledním kroku 5,45 m/s byla 

naměřena u Výškařky č. 5 (17 let – OR 177cm, analyzovaný skok 173cm). Kolmá 

vzdálenost místa odrazu od laťky 66cm je vhodná pro pomaleji provedený rozběh. 

Oporová fáze u této skokanky patřila k nejdelším 0,18s spolu s Výškařkou č. 4, což 

vypovídá také o silovém provedení flopu.Výška maximálního vzletu těžiště 55cm je 

nejmenší naměřenou hodnotou (stejně s Výškařkou č. 3). Převýšení laťky těžištěm o 

14cm svědčí taktéž o malé efektivitě přechodu laťky (Ritzdorf, 1983). Úhel kolena 

odrazové nohy při amortizaci 146° byl nejmenším změřeným úhlem. Úhel vzletu, 

který se má pohybovat kolem 50°, jsme změřili 51°. Úhel odklonu od laťky při 

dokončení odrazu byl zjištěn v záporné hodnotě -4,8° a vypovídá tedy naopak o 

příklonu a nedokončení odrazu.  

 

     Je patrné, že zjištěné výsledky z biomechanické analýzy skoků sledovaných 

výškařek se převážně liší. Bereme-li v úvahu jako základní ukazatel kvality techniky 
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skoku do výšky převýšení laťky těžištěm skokana, v námi sledovaném vzorku 

dosáhla nejlepšího výsledku Výškařka č. 3 (H3 = 6cm). Tato výškařka skočila 

nejvýše ze sledovaných výškařek – 175cm. 

 

     Temperament ovlivňuje výkon rozhodujícím způsobem. Ovlivňuje rychlost 

reakce atleta, velikost odezvy na podnět, míru únavy, rychlost zotavení i 

superkompenzační efekt. V literatuře je jako vhodný typ uveden silný, vyrovnaný a 

pohyblivý sangvinik. V psychologickém vyšetření jsme zjistili 2x typ sangvinik a 3x 

typ cholerik. Výškařka č. 1 je extrovertním sangvinikem, tedy vhodným typem pro 

trénink. Výškařka č. 2 je extrovertním cholerikem s částečnými projevy 

melancholismu. Výškařka č. 3 je jako extrovertní sangvinik s částečnými sklony 

k cholerismu též relativně vhodný typ pro trénink. U Výškařky č. 4 byl zjištěn 

temperament extrovertní cholerik a stejně tak u Výškařky č. 5 též extrovertní 

cholerik s částečnými projevy sangvinismu. 

 

VI. ZÁVĚRY 
 

     Jako nejvhodnější somatotyp pro skok vysoký se jeví Výškařka č. 3 pro svou 

vyšší tělesnou výšku (177,5cm), nižší tělesnou hmotnost 56,7kg a somatotyp 

vyrovnaný ektomorf (2,0 – 2,5 – 5,5). Pokud by byla ještě zlepšena mezomorfní 

složka, bude tato výškařka ideálním typem pro tuto disciplínu. Dalšími vhodnými 

typy jsou Výškařka č. 4 s tělesnou výškou 178,2cm a se somatotypem ektomorfní 

mezomorf. Měla by si však hlídat tělesnou hmotnost (61,6kg), protože pro pro skok 

vysoký je výhodou nižší. Také Výškařka č. 5 s tělesnou výškou 179,2cm 

a somatotypem ektomorfní endomorf by mohla být ideálním typem pro skok vysoký, 

pokud by ještě zlepšila mezomorfní složku. Hypotézu 1, kdy předpokládáme jako 

nejvhodnější somatotyp pro skok vysoký ektomorfa s převládající mezomorfní 

komponentou, můžeme v podstatě potvrdit. V našem případě se sice jako ideální jeví 

vyrovnaný ektomorf, ale je to převážně z důvodu jiných nedostatků u ostatních 

výškařek.  

 

     Pro skok vysoký je důležitá síla, rychlost a odrazová výbušnost. V motorických 

testech dominovala Výškařka č. 1 a to v rychlosti a v odrazové výbušnosti. Výškařka 
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č. 5 dosahovala nejlepších výsledků v průpravných skocích a dokázala správně 

přenášet techniku z těchto skoků do výkonu v soutěži. V Hypotéze 2 jsme 

předpokládali, že úroveň kondice bude nejvýznamnějším faktorem výkonnosti 

výškařek. Tuto hypotézu jsme nepotvrdili, protože výškařka, která skočila nejvýše, je 

ve většině motorických testech průměrná. 

 

     Technika skoku vysokého je značně interindividuální, což jsme si také potvrdili. 

Každá výškařka má v jednotlivých sledovaných parametrech „dobré“ i „špatné“ 

hodnoty. Nejvíce „dobrých“ hodnot má Výškařka č. 3, u které jsme zjistili největší 

horizontální rychlost těžiště v posledním kroku před odrazem, její odraz probíhá 

v nejdelší kolmé vzdálenosti od laťky, její přechod laťky je nejefektivnější díky 

nejnižšímu převýšení laťky těžištěm a má nejlepší úhel kolena odrazové nohy při 

amortizaci. Tato výškařka skočila v závodě, ze kterého jsme vybírali skok pro 

kinematickou analýzu, nejvýše – 175cm. U Hypotézy 3 jsme předpokládali, že 

z biomechanické charakteristiky a úrovně kondičních předpokladů posoudíme 

vhodnost použité techniky. Tuto hypotézu nejsme v podstatě schopni potvrdit a ani 

vyvrátit. Skokanka (Výškařka č. 3), která dosahuje nejlepších hodnot v technice 

skoku vysokého a skočila také nejvýše, vykazuje pouze průměrné hodnoty 

v motorických testech. Naopak skokanka (Výškařka č. 1), která je v převážné části 

motorických testů nejlepší a ani biomechanické parametry nemá špatné, skočila 

nejméně. U této výškařky je tedy zvláštní, že její výkon neodpovídá její kondiční 

a technické úrovni. Vysvětlením může být nevýhodná menší tělesná výška a velmi 

neefektivní přechod laťky těžištěm skokanky (H3 = 18cm). 

  

     Nejlépe trénovatelným temperamentem je sangvinik. Tento temperament jsme 

zjistili u Výškařky č. 1 – extrovertní sangvinik a u Výškařky č. 3 – extrovertní 

sangvinik s částečnými projevy cholerismu. Zbylé 3 výškařky inklinují 

k temperamentu – extrovertní cholerik. Hypotézu 4, ve které předpokládáme, že ke 

skoku vysokému inklinují nejvíce dobře trénovatelné atletky se sangvinickým 

temperamentem, nemůžeme tudíž potvrdit.  
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