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ÚVOD 
 

 

Přáním každého rodiče jistě je mít zdravé, chytré, šikovné a úspěšné dítě. Je ale 

důležité, aby si uvědomil, že z velké části bude mít na těchto vlastnostech zásluhu on 

sám. Mnoho vlastností je dědičně podmíněných a jedinec přebírá po svých rodičích 

určitou genetickou výbavu. Dále pak samotný přístup k dítěti a péče o něj je z hlediska 

vývoje jedince také velice podstatná. 

Tato práce se zabývá dědičnou podmíněností a genetickými předpoklady, které 

umožňují a do jisté míry i limitují vývoj motorických schopností. Práce obsahuje také 

informace o míře genetických determinací jednotlivých komponent a zjistíme například, 

že somatotyp dítěte, ale také rychlost a síla jsou z velké části dány již geneticky a 

nejdou natolik rozvíjet, jako jiné schopnosti. Je dobré tyto informace znát i z důvodu 

pozdějšího výběru ideálního sportu pro své dítě. Potencionální rozvoj pohybových 

schopností záleží na tom, jestli už schopnosti dosáhly „stropové“ hranice a nějaký 

rozvoj je ještě možný. 

V první části práce vysvětluji obecné pojmy, jako je genetika, dědičnost, vývoj a další 

antropometrické aspekty. V druhé části popisuji v jakém období je již dítě schopno 

vykonat určité pohybové úkony a jaký je tedy přibližný motorický vývoj dítěte 

v jednotlivých obdobích jeho života až do jeho 6 let.  
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Každý lidský výkon je průnikem genetických dispozic a 

absolvovaného „tréninku“. S vzrůstajícím věkem se mění 

„poměr“ vlivu genetického a vlivu okolí. 

 

1 OBECNÁ ČÁST 
V obecné části se zabývám základními pojmy, které souvisí s motorickým vývojem 

jedince a jeho tělem. Uvádí se zde vše, co ovlivňuje možnosti rozvoje pohybu, dále 

v jaké míře pohybové předpoklady souvisejí s genetickou výbavou jedince, a případně 

jak závisí na vnějším prostředím. Také se v této části práce budu zabývat dalšími 

termíny jako jsou schopnost, dovednost, talent, lateralita a další pojmy, které úzce 

souvisí s pohybovými možnostmi jedince. 

 

 

1.1 Růst a vývoj 

O lidském těle, jeho vývoji a stavbě se v dnešní době ví, díky skvělé technice a 

nespočtu odborníků přes anatomii, lékařství, genetiku, atd., téměř vše. Každý jedinec by 

měl mít alespoň základní představu, jak vzniknul, měl by se zajímat se o své tělo a 

prostředí ve kterém se nachází.  

 

Tělo člověka jako celek, jeho jednotlivé tkáně, orgány a orgánové systémy rostou po 

narození charakteristicky, přibližně podle stejného pravidla u celé populace. Ruku 

v ruce s růstem probíhá i funkční vyzrávání mnohých orgánů, získávání adaptačních 

schopností, obratnosti aktivního pohybového aparátu a výrazových schopností 

jednotlivce [Čihák, 2001]. 

Pojmem „růst“ rozumíme určité změny kvantitativního rázu: dítě přibývá na hmotnosti, 

narůstá do délky, zvětšuje se mu objem hlavy, hrudníku, končetin, apod. Termín 

„vývoj“ označuje komplex změn rázu kvalitativního: jejich hlavní charakteristikou je, 
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že dítě se stále lépe přizpůsobuje svému prostředí a stále dokonaleji a účelněji ne ně 

reaguje. Růst i vývoj dítěte závisejí na dvou hlavních činitelích: na činitelích dědičných 

a na činitelích vnějšího prostředí [Koch, 1995]. 

Také podle Čiháka [2001] růst obecně ovlivňují vnitřní faktory, kde na prvním místě je 

dědičnost a zdravotní stav a zevní faktory, např. výživa, geografická lokalizace dané 

populace a klima, prostředí (např. velkoměsto, venkov) apod.  

 

 

1.2 Dědičná podmíněnost a její vlivy 

Potomci všech živých organismů se podobají svým rodičům. Tuto základní vlastnost 

všeho živého označujeme pojmem dědičnost. Podobnost potomků s rodiči není nikdy 

úplná. Mohou se lišit v anatomických i funkčních znacích. Tuto vlastnost považujeme 

za proměnlivost. Dědičnost a proměnlivost jsou dvě neoddělitelné vlastnosti téhož jevu 

a studuje je věda o dědičnosti – genetika [Dylevský, 2007]. 

Soubor vnějších znaků (tvar, stavba, funkce) označujeme názvem genotyp. Genotyp je 

ovlivňován působením jak genů, tak i vlivy prostředí. Např. malý vzrůst těla může být 

podmíněna dědičně, nebo způsoben nedostatkem potravy, hormonálními vlivy a dalšími 

faktory. Oba vlivy se mohou uplatnit současně nebo se různě kombinovat [Dylevský, 

2007]. 

Podle Čelikovského [1979] je jedním ze základních poznatků genetiky skutečnost, že 

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

zakódované v genech. Jestliže tyto vlohy nejsou ve vhodné době prostřednictvím 

adekvátních podnětů z vnějšího prostředí podporovány, nemusí se příslušný znak 

projevit. Na druhé straně pak, čím vhodnější jsou podmínky vnějšího prostředí (z 

hlediska jak druhu podnětů, tak i období jejich působení), tím více genů může uplatnit 

svoji potencionalitu. Cvičenec a sportovec pak v plné míře rozvíjí své genotypické 

předpoklady. 

 

Většina pohybových projevů člověka odpovídá tzv. polygennímu typu dědičnosti, při 

níž se uplatňuje větší počet genů (jako je tomu např. u somatických znaků). Jejich 
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rozložení četností v populaci se přibližuje normálnímu rozdělení. V případě tzv. 

základních pohybových schopností má např. každý člověk jistý stupeň silové, rychlostní 

nebo vytrvalostní schopnosti, avšak od ostatních jedinců se do určité míry liší. V tom je 

jeho individualita [Čelikovský, 1984]. Dědičnost samozřejmě do určité míry vývoj 

omezuje [Koch, 1995]. 

 

Poznatky o dědičných dispozicích mají velký praktický význam. Polygenně dědičné 

dispozice u člověka podmiňují talent (pro sport, studia), typ tělesné stavby i nejčastější 

choroby, např. cukrovku, alergie, poruchy vývoje kyčelního kloubu, srdeční vady. 

Genetické poznatky umožňují příznivé vlohy rozvíjet a nepříznivé dispozice potlačovat. 

V současné době je u člověka známo více než 2700 znaků (především chorob a 

vrozených vad) dominantně dědičných a téměř stejné množství recesivně dědičných 

[Dylevský, 2007]. 

 

 

1.3 Motorické předpoklady 

Motorické předpoklady jsou důležité pro budoucí výkony v pohybových činnostech, pro 

samotný průběh a výsledek pohybové činnosti. Jsou také základem pro pohybové 

schopnosti, o kterých se níže zmiňuji.  

 

1.3.1 Pohybové schopnosti 

Schopnost obecně je podle profesora psychologie Schmidta [1991] trvalý, převážně 

geneticky určený rys (vlastnost), který pokládá nebo podporuje různé druhy 

motorických a kognitivních aktivit. 

Pohybové schopnosti jsou relativně samostatné soubory vnitřních funkčních 

předpokladů člověka pro pohybovou činnost. Projevem pohybových schopností 

(realizací předpokladů) je tedy pohybová činnost. Pohybovou činnost chápeme jako 

soustavu pohybů, jimiž se plní pohybový úkol. Pohybové schopnosti charakterizuje, že: 

• Jsou vnitřními, příčinnými předpoklady, 

• Nejsou specifické pro jednu specializovanou činnost, 
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• Prostředím jsou ovlivňovány jen částečně, jejich vrozená úroveň je poměrně 

stálá [Čelikovský , 1984]. 

 

Motorické schopnosti jsou obecné kapacity jednotlivce, projevují se ve výsledcích 

pohybové činnosti, jinak jsou skryté, latentní. Předpokládáme, že v jistém ohledu 

limitují výkonové možnosti jedince a ve svém komplexu představují i určitý „strop“, 

který překročit nelze [Měkota, Novosad, 2005]. 

U schopností se obvykle zdůrazňuje jejich potencionalita. Jsou to jen možnosti, ne 

jistoty. Např. geneticky získaná vysoká úroveň rychlostních schopností dává svému 

nositeli jen potencionální možnost stát se vynikajícím sprinterem, nikterak nezaručuje, 

že se jím opravdu stane. Motorické schopnosti ovšem nejsou jedinými předpoklady 

náročné pohybové činnosti ve sportu či v povolání. Úspěšnost podmiňují i takové 

předpoklady, jako je konstituce (somatotyp), vlastnosti osobnosti, výkonová motivace 

aj., jež mezi schopnosti nepatří [Měkota, Novosad, 2005]. 

 

1.3.2 Pohybové dovednosti 

Důležité je také uvést zde rozdíl, mezi pohybovou schopností a pohybovou dovedností. 

Mnoha lidem tyto dva pojmy splývají, jsou mezi nimi ale zásadní rozdíly a pro 

odbornou terminologii je jejich znalost důležitá. 

Pohybová dovednost je podle Čelikovského [1984] soubor předpokladů pro pohybovou 

činnost získaný v procesu učení. Pohybové dovednosti se liší od pohybových schopností 

v tom, že: 

• Jsou specifické (lze je uplatnit jen při některých činnostech), 

• Získávají se jedině učením a cvikem, 

• Je lze do značné míry rozvíjet. 

Pohybová dovednost se také řadí mezi předpoklady pohybové činnosti. Není to 

předpoklad generalizovaný, ale specifický, představuje kapacitu parciální, získává se 

učením. Dovednost podkládá úspěšnost jen v jedné dovedné činnosti nebo úzké skupině 

těchto činností vzájemně hodně podobných [Čelikovský, 1984]. 
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Tabulka 1: Schopnost x Dovednost 

[http://pf.ujep.cz/ktv/Havel/Dovednosti_Fejfar.htm [citováno 2001-04-04]]. 

Vymezení 

Motorická schopnost Motorická dovednost 

Relativně samostatný soubor 

vnitřních předpokladů lidského 
organismu k pohybové činnosti.

Latentní předpoklad vrozený i 
získaný 

Učením získané aktuální dispozice 
rychle a úsporně vykonávat 
určitou pohybovou strukturu 
(činnost) 

Rozdíly 

Musí být specifická pro určitou 
činnost 

Poměrně stálá v čase. 

Prostředí má poměrně malý vliv.

Jsou poměrně specifické. 

Vyjadřují aktuální předpoklady 
v daném okamžiku. 

Projevuje se v nich značně vliv 
prostředí 

  

Příklady 
Schopnosti silové, vytrvalostní, 

koordinační. 
Dovednost plavat, manipulace 

s lanem hrát sportovní hru 

Přesah 
Intelektuální, sociálně interakční, 

senzorické 
Komunikativní, didaktické, 

studijní 

Počet Omezen Neobyčejně velký 

Tabulka nám ukazuje rozdíly mezi pohybovými schopnostmi a dovednostmi pomocí vymezení, 
příkladů, počtu schopností a dalších ukazatelů. 

 

 

1.3.3 Rozdělení pohybových schopností 

Dovalil [2009] se ve své knize zmiňuje se o pohybových komplexech silových, 

rychlostních, vytrvalostních a koordinačních schopností, v kterých můžeme dále 

pozorovat vnitřní strukturalizaci a odlišit jednotlivé dílčí schopnosti, které jsou již dosti 

přesně definovány a nepřímo měřitelné.  
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Mezi základní pohybové schopnosti patří podle Periče [2004]: 

• Vytrvalost – schopnost překonávat únavu neboli dlouhodobě vykonávat 

pohybovou činnost nízké intenzity, popř. delší časový úsek se pohybovat s co 

nejvyšší intenzitou; 

• Síla – schopnost překonat vnější odpor (např. břemeno) prostřednictvím svalové 

kontrakce; 

• Rychlost – schopnost překonat krátký časový úsek v co možná nejkratší době (s 

co nejvyšší intenzitou); 

• Koordinace – schopnost řídit a regulovat pohyb ve smyslu přesnosti tohoto 

pohybu; 

• Kloubní pohyblivost – schopnost provádět pohyb v maximálním rozsahu 

kloubního aparátu; 
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Obrázek 1: Hierarchické uspořádání motorických schopností [Měkota, Novosad, 

2005]. 

 

Obrázek č.1  popisuje uspořádání pohybových činností, a to hierarchicky. Z obrázku je patrné, 

jak jsou spolu jednotlivé schopnosti vzájemně propojeny a že například reakční schopnost spadá 

k schopnostem rychlostním, které se řadí mezi hybridní schopnosti a zároveň také pod 

schopnosti koordinační. 

 

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

projev „síly“, „vytrvalosti“, „rychlosti“ aj., jejich poměr se podle pohybových úkolů liší 

[Dovalil, 2009]. 
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1.4 Genetická determinace  

V následující kapitole zmiňuji hodnoty, které nejvíce ovlivňují pohybové předpoklady. 

Také se budu v této kapitole zmiňovat o určení tělesného typu jedince, o typech 

svalových vláken a jejich míře dědičnosti. Pro určení tělesného typu jedince jsou 

zásadní somatické faktory. Ty jsou také z velké části dědičné a velmi ovlivní tělesnou 

stavbu  jedince. 

 

1.4.1 Somatické faktory 

Somatické faktory podle Dovalila [2009] se týkají podpůrného systému, tj. kostry, 

svalstva, vazů, šlach, a z velké části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních 

sportovních činností. 

K hlavním somatickým faktorům patří: 

• Výška a hmotnost těla, 

• Délkové rozměry a poměry, 

• Složení těla 

• Tělesný typ 

Tělesný typ, neboli somatotyp: souhrn tvarových znaků jedinců, vyjadřuje se pomocí tří 

čísel (sedmibodové stupnice), první číslo značí endomorfní, druhé mezomorfní a třetí 

ektomorfní komponenty. Zjednodušeně řečeno endomorfie vyjadřuje relativní tloušťku 

osoby (množství podkožního tuku), mezomorfie označuje stupeň rozvoje svalstva a 

kostry, ektomorfie vyjadřuje relativní linearitu (stupeň podélného rozložení tělesné 

hmoty, křehkost, vytáhlost, útlost) [Dovalil, 2009]. 

Somatotyp automaticky neznamená úspěšnost sportovce. Zdá se však, že bez 

odpovídající stavby těla se nemůže příslušný jedinec zařadit v mnoha sportech mezi 

výkonnostně nejlepší. Přestože je stavba těla v dospělosti sportovce také důsledkem 

jeho sportovní činnosti, její dědičný základ zůstává nesporný [Dovalil, 2009]. 
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1.4.2 Typy svalových vláken 

Lidské tělo je složeno ze tří druhů svalové tkáně. Z hladké, srdeční a příčně pruhované. 

Pro samotný pohyb a lokomoci jedince je důležitá svalovina příčně pruhovaná – neboli 

kosterní svalstvo. 

 

V kosterním svalu se nacházejí rychlá a pomalá vlákna. V jednom svalu se vyskytují 

oba typy vláken, nicméně v různém zastoupení. Morfologicky i funkčně rozlišujeme 3 

typy vláken: 

• Rychlá glykolytická (FG), 

• Rychlá oxidativně glykolytická (FOG), 

• Pomalá oxidativní (SO) [Bartůňková, 2006]. 

Rychlá vlákna se brzy unaví, zatímco pomalá vlákna jsou vůči únavě podstatně 

odolnější. Obvykle se rychlá vlákna jeví jako světlá (bílá vlákna), kdežto pomalá vlákna 

jako tmavá (červená vlákna). Všechny typy vláken se ve svalstvu vyskytují většinou 

současně; v jednom svalu jsou z pomalých vláken složeny zpravidla okrsky hlubší, 

kdežto bílá vlákna se vyskytují spíše v povrchových vrstvách [Čihák, 1984]. 

 

Pomalá červená vlákna (SO): Enzymaticky jsou červená vlákna vybavena k pomalejší 

kontrakci, ale jsou vhodná pro protahovanou, vytrvalostní činnost. Jsou ekonomičtější a 

vhodnější pro stavbu svalů zajišťujících spíše statické, polohové funkce a pomalý 

pohyb. Málo se unaví. Nazývají se také "tonická vlákna". 

Rychlá bílá vlákna (FOG): Enzymaticky jsou vybavena k rychlým kontrakcím, 

prováděným velkou silou, ale po krátkou dobu. Jsou méně ekonomická a mají jen 

střední množství kapilár. Hodí se pro výstavbu svalů zajišťujících rychlý pohyb 

prováděný velkou silou. Jsou  velmi odolná  proti  únavě. 

Rychlá červená vlákna (FG): Díky silně vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu a 

vysoké aktivitě Ca a Mg iontů, dochází u těchto vláken k rychlému stahu prováděnému 

maximální silou, ale vlákna jsou  málo odolná  proti  únavě. 
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Genetická předurčenost zastoupení svalových vláken v kosterních svalech do jisté míry 

předurčuje i  výkonnostní  parametry každé osoby, která se rozhoduje nebo je vybírána 

pro specifickou  sportovní  disciplínu, anebo  je  podrobována  pohybové  léčbě. 

Typ  svalových  vláken  je  geneticky  určen. Rychlostní a silové osobnostní znaky jsou 

podmíněny převážně  genotypově;  vytrvalostní  znaky  lze  významně  ovlivnit  

pohybovými aktivitami 

[http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/tkane_svalove_vlakna.php 

[citováno 2011-04-04]]. 

Odpověď na otázku, do jaké míry na genetických činitelích závisí rozdělení typů 

svalových vláken hledali také Bouchard, Malina a Pérusse, [1997]. Podle současných 

představ u vláken 1.typu (ST, pomalá, rezistentní vůči únavě) obnáší geneticky 

determinovaná variace asi 45% z celkové fenotypické variace. Asi 40% variace 

způsobují vlivy prostředí a 15% připadá na chybu způsobenou výběrem a technikou 

zpracování při biopsii.  

 

 

1.5 Genetická determinace antropometrických předpokladů 

V následující kapitole je slovy a v procentech shrnuto, jaká je přibližná genetická 

předurčenost v jednotlivých komponentech. Zmíněná komponenta patří mezi 

nejdůležitější aspekty pro pohybovou činnost a pro další činitele týkající se fyzického 

vzhledu jedince. 

 

Genetický vliv byl zatím prokázán u rychlosti a rytmu elementárních pohybů, rychlosti 

reakce, rychlého běhu a struktury běžeckého pohybu, skoku, běhu vytrvalostního 

charakteru a fyziologických funkčních ukazatelů, které tuto činnost do značné míry 

podmiňují (především oběhového a dýchacího systému). Dále u některých ukazatelů 

maximální izometrické síly a projevů motorického učení [Čelikovský, 1984].  

Na základě těchto ukazatelů předpokládáme, že faktor dědičnosti působí v rámci 

pohybových schopností člověka jako faktor generální. Nepostihuje však všechny 

pohybové schopnosti stejnou měrou. Některé z nich lze ovlivnit jen do určité míry. Jiné 
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naopak vykazují velkou přizpůsobivost vůči vlivům vnějšího prostředí, především 

tělesné aktivitě a lze je do značné míry rozvíjet.  

Mezi pohybové schopnosti, které jeví poměrně silnější genetickou podmíněnost, patří 

schopnosti pohybových úkolů rychlostního a rychlostně silového (explozivního) 

charakteru (rychlý běh, skoky a vrhy) a schopnost k celkové vytrvalosti [Čelikovský, 

1984]. 

 

Z tělesných rozměrů je nejsilněji geneticky determinovaná výška těla (asi z 85%) a 

téměř stejně i další délkové rozměry. Šířkové a obvodové míry jsou ovlivněny poněkud 

méně (např.obvod stehna asi ze 65%). Mezomorfní a ektomorfní komponenty 

somatotypu jsou silně geneticky determinovány (60-80%), endomorfní komponenta 

méně [Měkota, Novosad, 2005]. 

Obsah tuku v těle genetické faktory ovlivňují z 25-45%, jeho distribuci na lidském těle 

poněkud silněji. Nicméně obezita narůstající během posledních desetiletí ukazuje na 

výrazný vliv faktorů ne-genetických [Měkota, Novosad, 2005]. 

Kromě délkových tělesných rozměrů, zejména tělesné výšky, je asi nejsilněji geneticky 

determinovaný maximální anaerobní laktátový výkon (MAP), který je rozhodující pro 

realizaci rychlostně-silových pohybů, a pravděpodobně i flexibilita (kloubní 

pohyblivost). Tepová frekvence je geneticky determinována asi ze 70%, krevní tlak ze 

30%, pulmonální funkce z více než 40%. Také adaptace na podmínky prostředí 

(hypoxii, nadmořskou výšku) jsou zčásti determinovány dědičností [Měkota, Novosad, 

2005]. 

 

Tabulka 2: Míra genetické determinace motorických schopností [Měkota, Novosad, 

2005].                

Schopnost (znak)  

Motorické schopnosti 

Aerobní vytrvalost střední 

Anaerobní vytrvalost silná 
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Motorické schopnosti 

Silová vytrvalost střední 

Lokální svalová vytrvalost slabá 

Maximální síla (statická) střední 

Explozivní síla silná 

Akční rychlost střední 

Reakční schopnost silná 

Rovnováhová schopnost střední 

Prostorová orientace střední 

Koordinace oko - ruka silná 

Pohyblivost kloubu (flexibilita) silná 

Tělesné rozměry a somatotyp 

Výška těla (a další délkové rozměry) silná 

Šířkové rozměry, obvody střední 

Hmotnost těla střední 

BMI střední 

Somatotyp – komponenta mezomorfní silná 

                   - komponenta ektomorfní silná 

                   - komponenta endomorfní střední 

V tabulce č.2 je uveden přibližný odhad míry genetické determinace pro motorické schopnosti a 

pro tělesné rozměry a somatotyp jedince. 
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Obecné závěry o vlivu dědičnosti v oblasti motoriky podle Singera [1994] 

1. Genetický vliv v oblasti motoriky je významný. Genetické faktory namnoze 

„vysvětlují“ více než polovinu pozorované fenotypické variace. 

2. Genetický vliv v oblasti motoriky může být rozdílný v různých fázích 

ontogeneze. Nejen úroveň, ale i rychlost vývoje motorických znaků jsou 

částečně geneticky řízeny a mohou se měnit s věkem. 

 

 

1.5.2 Talent 

Talent se z velké části spojuje s vrozenými dispozicemi, které se ve vztahu ke sportu 

v různém stupni podílejí na 

• Somatických předpokladech jedince (např.tělesné rozměry, hmotnost, složení 

těla), 

• Psychických předpokladech, 

• Předpokladech ke snadnému, rychlému a kvalitnímu zvládnutí nových 

pohybových úkolů [Dovalil, 2009]. 

Identifikace sportovní talentovanosti, výběr talentů a péče o ně patří ve sportu mezi 

vůbec nejobtížnější problémy. Je to dáno především, tím, že trvá dlouhou dobu, než se 

talent a jeho často dlouho skryté symptomy projeví, a také komplexností projevů 

[Dovalil, 2009]. 

Talent chápeme dle Dovalila [2009] jako komplex předpokladů pokrývající požadavky 

kladené na sportovce, který má dosáhnout vysoké sportovní výkonnosti. Jednotlivec se 

k těmto požadavkům více či méně blíží a podle toho hovoříme o míře talentovanosti. 

 

Pro doplnění uvádím tabulku z publikace od Dovalila [2009], kde jsou vysvětleny 

pojmy, které jsou často zaměňovány s pojmem talent a jejichž definice nejsou pro laika 

příliš známé. Je to zde uvedeno i na příkladu pro lepší uvědomění si rozdílů v daných 

pojmech. 

 



22 
 

Tabulka 3: Definice pojmů: vlohy, nadání, talent [Dovalil, 2009]. 

Termín Definice Příklad 

Vlohy Základní dispozice jednotlivce vyjadřující 

možnosti pro budoucí schopnosti. Tyto 

vlohy se nemusí po celý život projevit, 

protože jedinec nebyl v prostředí pro ně 

vhodném. 

Obyvatel rovníkové Afriky, 

který má vynikající vlohy 

pro lyžování, neuvidí za 

celý život sníh a vlohy se 

neprojeví. 

Nadání Spojení vloh s určitou oblastní činnosti. 

Jsou to vlohy, které se již projevily. 

Nadání chápeme pro určité typy činnosti – 

rychlostní, vytrvalostní apod. 

Jedinec má nadání pro 

basketbal (ovládání míče, 

pohyb, souhru, apod.), ale 

jeho výška v dospělosti 

bude 155cm. 

Talent Příznivé seskupení vloh pro činnost, 

kterou chceme vykonávat. Ve sportu se 

jedná o talent tehdy, tvoří-li 

morfologické, fyziologické i 

psychologické dispozice optimální 

předpoklady pro provádění daného 

sportovního výkonu. 

Jedinec má všechny 

požadované znaky( 

morfologické, funkční, 

motorické, somatické, 

psychické, sociální atd.) pro 

to, aby dosáhl vysoké až 

maximální výkonnosti. 

V  tabulce jsou objasněny definice termínů: Vlohy, Nadání, Talent, a vše je pro lepší pochopení 

uvedeno i na příkladu. 

 

Značný význam pro praxi, zejména pro výběr sportovních talentů má podle Měkoty a 

Novosada [2005] míra genetické determinace má. Slabě geneticky determinované 

schopnosti se snadněji mohou rozvinout tréninkem, silně geneticky determinované 

schopnosti by měl sportovně talentovaný jedinec mít vrozené. Nicméně trénovatelnost 

nezávisí jen na stupni genetické determinace schopnosti, ale také na celém genotypu 

jedince a na fázi jeho ontogenetického vývoje. 
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1.6  Vlivy vn ějšího prostředí na motorické schopnosti 

Vnější prostředí i podle Čelikovského [1984] vyvolává trvalé i dočasné modifikace 

lidského organismu. Většinu pohybových projevů a sportovních dovedností můžeme 

změrným působením, především cvičením a tréninkem, kladně ovlivnit, jestliže 

vytvoříme odpovídající podmínky a využijeme vhodné vývojové období pro jejich 

rozvoj. Individuální genotypicky determinované předpoklady však překračovat nelze. 

 

Vlivy životního prostředí ve dvou tezích podle Singera [1994]: 

V motorické oblasti je vliv faktorů prostředí významný během celého života. Prakticky 

neexistuje motorický znak či perioda vývoje, v němž nebo v níž by celou genotypickou 

variací mohly objasnit jen genetické faktory. Obecně vzato, téměř polovina fenotypické 

variace připadá na činitele, jež nemají genetický původ, tedy na vlivy prostředí. 

Není dostatečně prozkoumáno, jaký vliv mají ty které činitele prostředí v oblasti 

motoriky. Nedostatečně je prozkoumána také interakce genotyp-prostředí. Předpokládá 

se, že v optimálních podmínkách mohou geny plněji realizovat své potencionální 

možnosti – v rámci genetické normy reakce, která je individuálně dosti rozdílná. 

 

Skupiny exogenních činitelů rozlišují Szopa, Mleczko a Zak [1996] 

1. Činitele biogeografické (modifikátory přírodní) 

• Flora, fauna, mikroorganismy, paraziti… 

• Minerály (složení vod, povětří, exhalace…) 

• Charakter klimatu (sluneční svit, temperatura, vlhkost, proudění 

vzduchu…) 

• Utváření terénu (roviny, hory, nadmořská výška…) 

2. Činitele společensko-ekonomické (modifikátory civilizačně-kulturní) 

• Velikost důchodu rodiny 

• Úroveň vzdělanosti a kultury rodičů (ovlivňuje hygienu, výživu, 

atmosféru rodinného života, organizaci volného času…) 

• Velikost a charakter místa (vesnice, město…) 



24 
 

• Obyčeje a tradice (včetně náboženských) 

3. Způsob života 

• Fyzická aktivita (práce, trénink, rekreace…), 

• Odpočinek, spánek, 

• V rámci vlivů společenských působí vlivy psychické, zejména 

emocionální. 

 

Vlivem prostředí se dědičná výbava jedince rozvíjí, mění se jeho organismus, vytváří se 

jeho psychika, člověk se formuje jako osobnost. Velký vliv má rodina, podstatnou úlohu 

sehrává škola, učitel, třídní kolektiv, okruh kamarádů i sportovní oddíl. Přírodní a 

sociální podmínky (např. přirozené příležitosti k pohybu, názory okolí na pohybovou 

aktivitu), v nichž člověk žije, určují předpoklady pozdějších výkonů, jako je zdravotní 

stav, celková odolnost a zdatnost, motorické, psychické i sociální schopnosti, motivace 

aj.“ [Dovalil, 2009]. 

Jak je vidět, prostředí ve kterém žijeme na nás má neuvěřitelný vliv. Ačkoliv můžeme 

být po genetické stránce velmi dobře vybaveni, díky nepřízni vnějších podmínek může 

tento dar přijít vniveč a také samozřejmě naopak. Závisí jak na typu podnětu, tak i na 

tom jakou silou a jak dlouho na nás bude podnět působit. 

 

 

1.7  Lateralita 

Velká dědičná podmíněnost souvisí i s pojmem lateralita. Jedná se o preferenci jedné 

části těla před druhou. Pramenem pro objasnění pojmu lateralita jsou internetové 

stránky: [www.kinantropologie.cz/documents/S1_lateralita .ppt [citováno 2011 03-29]].  

 

Lateralita je vlastnost, která odráží přednostní dominaci jedné z mozkových hemisfér a 

dále přednostní užívání jednoho z párových orgánů. Poměr mezi praváky a leváky v 

populaci je 90 % : 10 %. 
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Stranové rozdělení laterality je následující. Pokud je dominantní pravá hemisféra, 

nazýváme to sinistrie. Dominace levé hemisféry je dextrie. A pokud člověk není zcela 

specifikovaný, je to ambidextrie.  

Lateralita se dělí dále na souhlasnou (75 %) a zkříženou (25 %). Při souhlasné jsou 

dominantní ruka a noha souhlasné. Při zkřížené lateralitě dochází k neschůdné 

dominanci. Např.levá ruka a pravá noha. Při dominanci pouze jedné strany - téměř 

nulový předpoklad využití i nedominatní končetiny. Pokud svěřenec není zcela 

vyhraněn, je dobré začít s tréninkem slabší končetiny, i když tato končetina nikdy 

nedosáhne úrovně dominantní.  

 

1.7.1 Genetická podmíněnost laterality 

• oba biologičtí rodiče praváci - 10% pravděpodobnost, že jejich potomek 

bude levák, 

• oba rodiče leváci - pravděpodobnost vzrůstá na 27%, 

• otec levák – pravděpodobnost 16%, 

• matka levák - pravděpodobnost vzrůstá na 20%. 

 

1.7.2 Vývoj laterality: 

� lateralita dá pozorovat již mezi 12-27 týdnem nitroděložního vývoje dítěte 

� přibližně od jednoho roku se začíná projevovat převaha dominantní 

končetiny 

� od čtvrtého roku začíná postupné vyhraňování 

� do dvanáctého roku by měl být proces lateralizace dokončen, avšak 

vyžadováno je to již při nástupu do první třídy  

  [www.kinantropologie.cz/documents/S1_lateralita .ppt [citováno 2011 03-29]] 

 

Není vůbec vhodné přeučovat své děti z jedné ruky na druhou. Například při sportu lze 

díky tréninku naučit využívat i nedominantní končetinu podobně dobře jako 
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dominantní. Nesmí ale docházek přeučování. Je to pro děti nevhodné z důvodů 

nabourání sebevědomí a může dojít k jistým specifickým poruchám například při psaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ONTOGENEZE MOTORIKY   
Vývoj motoriky podle Čelikovského [1979] je následující.  Jedinci se v období 

nemluvněte, batolete, předškolního věku a částečně v začátcích prepubescence 

navzájem příliš motoricky neliší. Čím mladší jedinci jsou, tím méně se motoricky liší. 

Podobně je tomu i ve stáří. V dětství a ve stáří můžeme dosti lehce charakterizovat 

typické motorické znaky příslušných věkových skupin. Je to tím, že od narození 

ovlivňuje zpočátku fyzický vývoj a motoriku hlavně čas, s postupujícími léty má na 

motoriku stále větší vliv vnější prostředí a celý výchovný systém (ať už kladný vliv 

nebo záporný). 

Schopnosti se během vývoje a růstu nejen rozvíjejí, ale i diferencují. V osmi letech se 

struktura schopností dítěte už hodně podobá struktuře schopností dospělého [Měkota, 

Novosad, 2005]. 
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Obrázek 2: Ovlivnění motorických znaků věkem [Čelikovský, 1984]. 

 

V obrázku č.2 znázorňuje Čelikovský [1984] šíří šipky množství společných motorických 

znaků, jichž s postupem věku ubývá, takže v dospělosti se v motorických projevech silně lišíme. 

Ve stáří s přibývajícími lety se šipka rozšiřuje, motoricky jsme si bližší. 

 

Motorické schopnosti mohou být výrazně ovlivněny aktivní pohybovou činností 

v dětství, pubertě a adolescenci, nebo naopak zabrzděny nečinností, např. při 

dlouhodobém upoutání na lůžko. Proces rozvíjení schopností je však vždy dlouhodobý, 

pozvolný, probíhá mnohem pomaleji než osvojování dovedností. V dospělosti jsou 

motorické schopnosti také ovlivnitelné, nicméně již těžko měnitelné. Schopnosti se 

vyznačují stálostí [Měkota, Novosad, 2005]. 
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2.1 Periodizace vývoje člověka 

Uvádím zde periodizaci vývoje podle Měkoty [1988], pro celkový obraz o fázích 

lidského života.  

Periodizace vývoje člověka: 

Mládí 0-20 let 

• Období dětství 0-11 let. Toto období zahrnuje několik stadií. Stadium 1. dětství 

0-1 rok (kojenecké, nemluvně). Stadium 2. dětství 1-3 roky (ranné dětství, 

batole). Stadium předškolního dětství 3-6 let a stadium mladší školní věk 6-11 

let (prepubescence). 

• Období dospívání 11-20 let (dorostenecké). Obsahuje stadium pubescence 11-15 

let (střední školní věk). A stadium adolescence 15-20 let (15-18 starší školní 

věk, postpubescence). 

Dospělost 20-60 let 

• Období mladší dospělosti 20-30 let (mecítma), 

• Období střední dospělosti 30-45 let (adultium), 

• Období starší dospělosti 45-60 let (střední věk, intervium). 

Stáří 60 let a více – senium 

• Období stáří 60-75 let (počáteční stáří), 

• Období kmetství 75 a více let (pokročilé a krajní stáří). 

 

 

2.2 Dětství 

Následující kapitoly se zabývají vývojovými etapami z předškolního věku. Samostatně 

je popsáno období novorozence, kojence, batolete a období předškolní. Hodnoceno je 

tedy období od narození až zhruba do šesti let života dítěte. 
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V následující tabulce je popsán vývoj dětské motoriky jen pro celé období od narození 

až (v tomto případě) do sedmi let. 

Tabulka 4: Co dítě zhruba umí v určitém období jeho života [Dvořáková, 2001]. 

1. měsíc Dotýkat se dlaněmi, tělem, zvedat, chovat, nosit, předávat z ramene na 

rameno, lechtat v dlaních (vyvolá otvírání a zavírání ručky), lechtat na 

chodidlech, chodidla přikládat k podložce, předmětu (třeba balónu), 

manipulovat nohama (kopat). 

2. měsíc Pokládat na záda i břicho, podněcovat pohyb hlavy a úchop hraček, 

zvedat a chovat v různých polohách (na zádech, na bříšku, na boku), 

převalovat, podněcovat chodidla, manipulovat nohama (kopat). 

3.- 4. měsíc Měsíc chovat v různých polohách, převalovat, manipulovat s ním ve 

vzduchu, podněcovat otáčení hlavy za hračkou, úchop, přitahování se za 

prsty dospělého, podněcovat chodidla dotekem, dotýkání podložky při 

držení dítěte v podpaždí ve vertikální poloze (dítě se odráží), možnost 

použít hopsalo, v němž dítě nesedí, je zavěšeno. 

5.-6. měsíc Měsíc různě manipulovat s tělem dítěte (zvedat je, nosit, převracet, 

vyhazovat), podněcovat lezení oporou chodidel v lehu na břiše, 

přitahovat za prsty do sedu, popř. až do stoje, podporovat lezení (hračky 

v okolí), hrát si s dítětem na podlaze, nechat je lézt po těle ležící nebo 

sedící maminky či tatínka. 

7.-12. měsíc Podporovat lezení (za hračkou v prostoru, přes překážky, stoličky, šikmé 

plochy), využít chodítek (dítě sedí a odrážením nohou se dostane, kam 

potřebuje, zvětšuje se jeho akční prostor a aktivita), využít hopsala pro 

odrazy nohou, podporovat postavování se (držením v podpaždí, oporem 

o pomůcky – ohrádku, nábytek), držet děti v podpaždí s nohama na 

svých nártech (nadlehčovat je a naznačovat chůzi), držet děti za ruce a 

chodit, podněcovat děti k reakci na ležící předměty (sehnout se a 

postavit u opory), podporovat samostatné kroky (volat dítě do náruče, 

aby se pustilo opory, nabízet hračky apod.). 
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V 2. roce Upevňovat chůzi (zlepšovat stabilitu dítěte, schopnost nosit předměty, 

překračovat malé překážky, chodit v užší stopě po čáře, prkně, dávat 

chodidlo za chodidlo, chodit po schodech), podporovat lezení (jako 

častou lokomoci na zemi při hrách, po žebříku – noha se přisunuje 

k noze) podněcovat manipulaci s předměty, skoky z výšky (do náruče, z 

malé výšky na zem), hrát si, chovat dítě a provádět různé činnosti 

s tělesným kontaktem (přelézání, chytání, převracení těla, akrobacii), 

spojovat říkadla s pohybem, využívat překážky a prolézačky (skluzavky 

a houpačky), využívat vozítek s odstrkováním nohama, zvykat na pohyb 

ve vodě. 

V 3. roce Upevňovat chůzi, běh, skoky dolů, vpřed, přes malou překážku (stužku, 

nataženou gumu), lezení, vylézání po žebříku (nohy střídavě), hrát si 

s dítětem, nosit je v různých polohách, převracet, točit, učit rovnováze, 

akrobacii, využívat říkadla a písničky s pohybem, překážky a 

prolézačky, učit manipulovat předměty (házení, chytání vhodných, 

větších míčů), hrát si ve vodě, seznamovat se s lyžováním, ježdění na 

tříkolce, kole. 

V 4. roce S větší jistotou, rozsahem a intenzitou provádět výše uvedené 

dovednosti (hry, honičky, chytání, zvedání, převracení, točení, prvky 

akrobacie, říkadla a písničky s pohybem), začít s hravě taneční 

průpravou, využívat prolézačky, rozvíjet sportovní dovednosti v jízdě na 

tříkolce, kole, plavání, lyžování. 

V 5. roce S větší jistotou provádět uvedené dovednosti, využívat prolézačky, 

cvičit na nářadí (získávat obratnost a odvahu), a náčiním, pokračovat ve 

sportovní průpravě (plavání, lyžování, jízda na kole, koloběžce, bruslení 

s dětmi vez problémů, bruslení na kolečkových bruslích), začít 

s průpravou taneční, gymnastickou a bruslařkou. 

V 6. roce Všechny uvedené činnosti provádět s větší intenzitou, zařazovat odvážné 

činnosti, podněcovat odpoutávání se od rodičů (ve sportovních 

kroužcích a skupinách) a schopnost napodobovat a učit se. 
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V 7. roce Vytvářet podmínky pro různé druhy sportů a pohybových aktivit 

v různém prostředí (zlepšování koordinace), schopnost dobře 

napodobovat, chápat požadavky, učit se. 

Tabulka sumarizuje základní motorické projevy v období 0-7 let. Popřípadě doporučení, jak tyto 

schopnosti podporovat. Nějakou hračkou, cvikem či jinou pomůckou.  

 

 

Všestranný harmonický rozvoj jeho organismu bude zárukou zachování zdraví a získání 

dobrých pracovních výsledků v základní škole, pro niž se připravuje. Při posuzování 

úrovně rozvoje pohybů dítěte je třeba si uvědomit, že v mezích normy mohou být 

výkyvy až v rozsahu dvou let [Berdychová, 1982]. 

Pro dítě je pohyb od narození prostředkem poznávání, ale i prožívání a vyjádření emocí 

a citů. Dítě se v tomto období rozvíjí celistvě a jednotlivé složky jeho osobnosti se ve 

vývoji vzájemně podporují. Pohyb a tělesná socializace jsou proto důležité i pro vývoj 

myšlení a kreativity [Dvořáková, 2001]. 

Všechny děti procházejí danými vývojovými stadii. Ovšem věk, v němž jednotlivé dítě 

dosáhne určitého stadia, se může významně lišit. Každé dítě má svůj charakteristický 

způsob vývoje: některé děti například mnohem déle lezou po čtyřech než ostatní. I když 

je dobré vědět, jaké fáze vývoj dítěte má, abyste jej mohli podpořit k dosažení toho, 

k čemu samo směřuje, je důležité jej nehodnotit, neporovnávat neustále s ostatními 

dětmi stejného věku [Walker, 2002]. 

 

 

2.2.1 Prenatální období 

Prenatální růst má tři odlišné fáze: oplodněného vajíčka, nebo zygoty; embryo; a plod 

[Malina, Bouchard, 1991]. 

V první embryonální fázi vývoje člověka se již asi osmitýdenní plod projevuje 

pohybem. Jde o reflektorické pohyby hlavy, trupu a později končetin, které jsou pomalé 

a nerytmické. Všechny kontrakce jsou pomalé a nepravidelné. Plod v pátém a šestém 

týdnu má už svalstvo topograficky uspořádané, schopné funkce. Ve čtrnáctém až 
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šestnáctém týdnu plod již pohybuje některými ústrojími hlavy, rty, ústy i jazykem a jeho 

pohyby mají větší pravidelnost. V pátém měsíci se zjistily i mimické pohyby, to 

znamená, že plod zavírá a otvírá oči apod. V období prenatálním se již vytvářejí základy 

motoriky. Pohyby od pátého měsíce jsou intenzivnější [Čelikovský, 1984]. 

 

 

2.2.2 Kojenecké období 

V období kojence je jedinec v jeho prvních šesti týdnech nazýván novorozencem. 

Kojencem je zhruba od prvního měsíce do prvního roku svého života. 

 

2.2.2.1 Novorozenec  

Motorika novorozence je reflexivní a ochranná. Během prvních týdnů po narození nemá 

ještě dítě nad svými pohyby kontrolu. Většinu času novorozenec zatím prospí, ale 

spánek střídají stavy bdělosti. Novorozenci citlivě vnímají okolí a mají svůj způsob, jak 

na ně reagují. Pomocí pláče dávají najevo své potřeby a emoce. Mají také již percepční 

a kognitivní schopnosti, ale ty jsou zatím primitivní a nelze je od sebe lišit [Allen, 

Marotz, 2002]. 

Novorozenec má vyvinuty všechny základní nepodmíněné reflexy – hledací, sací, 

polykací, vyměšovací, obranné, orientační, úchopové a polohové, které mu umožňují se 

v základě vyrovnat s požadavky nového životního prostředí [Langmeier, Krejčířová, 

2006]. 

V současné době se šíří názor ( u nás např.Koch), že pohyb dítěte má být podněcován 

od nejranějšího dětství. Protože jediným aktivním projevem života novorozence je 

tělesný pohyb, dává se jeho podněcováním dobrý základ nejen k pozdějšímu tělesnému 

a motorickému rozvoji dítěte, nýbrž i k rozvoji jeho intelektu [Čelikovský, 1984]. 

 

2.2.2.2 Kojenec 

Kojenecký věk trvá od jednoho měsíce do jednoho roku. V tomto období dochází 

k rychlému rozvoji mnoha kompetencí, které jsou předpokladem k postupnému 
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osamostatňování, k němuž dochází v další vývojové fázi, tj. v batolecím věku 

[Vágnerová, 2005]. 

V kojeneckém věku tvoří rozvíjení tzv. „hrubé motoriky“ (velkých pohybů) a rozvoj 

„jemné motoriky“ (pohyby prstů) nedílný celek [Berdychová, 1982]. 

Podle Čelikovského [1984] je v prvním roce života vývoj nejintenzivnější. Rozvoj 

motoriky postupuje od hlavy dolů a od trupu ke končetinám. Mezi charakteristické 

motorické projevy v prvním roce života patří tendence k vzpřímenému držení těla, 

snaha po lokomoci a vývoj v uchopování. 

 

Tabulka 5: Vývoj motoriky a pohybů ruky u kojence [Koch, 1995]. 

Měsíc Vývoj hrubé motoriky Vývoj pohybů ruky a 

manipulační hry 

1. měsíc Na břiše nadzvedne hlavu na okamžik, 

většinou leží otočené na stranu. Občas 

vystrkuje zadeček a provádí plazivé 

pohyby dolními končetinami. 

Uchopí hračku reflektoricky, 

když se dotkne otevřené dlaně. 

Dívá se na hračku, kterou dáme 

do jeho zorného pole. 

2. měsíc Na břiše zvedne hlavu do výše asi 10 cm 

a udrží ji alespoň 5 s zvednutou. Drženo 

v podpaží, ve svislé poloze udrží 

hlavičku vzpřímenou. 

Udrží hračku kratší dobu (více 

než 10 s). Sleduje zrakem 

hračku, když s n pohybujeme. 

3. měsíc Na břiše udrží delší dobu hlavu 

zvednutou, prohýbá se v kříži, opírá se o 

předloktí. 

Drží hračku delší dobu a mává 

s ní. Prohlíží si ručky. Hledá 

očima, odkud přichází zvuk. 

4.měsíc Vzpírá se na břiše nataženými pažemi a 

někdy pasivně přepadne na záda. Při 

přitahování do sedu hlava neklesá. 

Drženo v podpaží, opírá se lehce nohama 

o podložku. 

Prohlíží hračky v ruce. 

Přibližuje ruku nejistě 

k podávané hračce. 



34 
 

5. měsíc Obrátí se samo ze zad na bříško. Na 

bříšku se opírá jen dlaněmi. Při 

přitahování do sedu přitáhne hlavu, 

pokrčí ruce a přednoží. Drženo 

v podpaží, vzpírá se silně nožkami. 

Vede ruku jistě k hračce 

6. měsíc V lehu na bříšku zvedne jednu ruku. 

Otočí se aktivně z bříška na záda. Drží se 

podaných prstů a samo se přitahuje do 

sedu. Drženo v podpaží, udrží chvíli 

celou váhu těla na nožkách a tancuje 

(dělá podřepy). 

Překládá hračku z ruky do ruky 

a strká si ji do pusy. Udrží 

v každé ruce jednu hračku. 

7. měsíc Otáčí se na bříšku kolem pupku napravo 

i nalevo. Přitáhne se za podané prsty do 

sedu i do stoje. 

Samo uchopí do každé ruky 

jednu kostku. 

8. měsíc Plazí se po břiše a houpe na kolínkách. 

Sedí samo, ale nejistě. Stojí pevně, 

může-li se držet rukama. 

Začíná uchopovat menší 

předměty palcem a 

ukazovákem. Strká kostkou do 

kostky. 

9. měsíc Leze. Sedí jistě a posadí se bez 

přidržování. Postaví se u ohrádky a 

přešlapuje na místě. 

Dotýká se detailů na hračce. 

Bouchá hračkami o sebe. 

10. měsíc Začíná chodit bokem kolem nábytku. Vytahuje kostky z nádoby, 

otvírá zásuvky u kabice, 

vyprazdňuje je. Vytahuje klíče. 

11. měsíc Chodí kolem nábytku vpřed a chodí, 

když je vedeno za obě ruce. 

Vhazuje předměty do krabic, do 

otvorů, plní nádoby, zastrkuje 

klíče. Přitáhne vzdálenou 

hračku pomocí provázku. 
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12. měsíc Chodí vedeno za jednu ruku. Přejde 

jedním krokem např. od židle k pohovce. 

Uchopí 2 kostky do ruky. 

Vpustí malý předmět (pilulku) 

do hrdla láhve. Rozsvítí a 

zhasne elektrickou stolní lampu. 

V tabulce je popsán vývoj hrubé motoriky v průběhu jednotlivých měsíců až do prvního roku 

života dítěte. K tomu jsou v pravém sloupci připojeny informace o vývoji pohybů ruky a 

manipulačních dovedností jedince. 

 

Je třeba si uvědomit, že spontánní pohyby v prvních týdnech života jsou hlavním 

prostředkem, jímž dítě začíná navazovat kontakt se světem, seznamuje se se svým tělem 

a učí se je ovládat [Koch, 1995]. 

Některé podněty vyvolávají pohybové reakce hned nebo brzy po narození, na jiné se 

musí teprve dítě naučit reagovat [Koch, 1995].  

Správná celková péče uspokojující základní biologické potřeby dítěte je tedy důležitým 

podnětem ve výchově kojence, neboť zajišťuje dostatek kladných vnitřních podnětů, 

které vyvolávají rozmanitou spontánní aktivitu dítěte, je základem rozvíjející se 

záměrné, cílevědomé volní aktivity [Koch, 1995]. 

 

 

2.2.3 Batolecí období 

Batolecí věk trvá od jednoho zhruba do 3 let. Je obdobím, kdy dochází k výraznému 

rozvoji mnoha kompetencí i dětské osobnosti. Dítě se stává samostatnějším, aktivním 

subjektem, vědomým si své vlastní existence a svých možností. Charakteristickým 

znakem této fáze je osamostatňování a uvolňování z různých vazeb, spojené s expanzí 

do širšího světa. Je to období první emancipace, která je podmínkou dalšího vývoje 

[Vágnerová, 2005]. 

Předpoklady k vzpřímenému držení těla se stále zlepšují, takže lokomoce je hlavní 

motorickou činností. Na ni pak navazují činnosti další [Čelikovský, 1984]. 

Jemná motorika, tj. pohyby rukou a prstů při uchopování, pouštění a manipulování, se 

rychle zdokonaluje [Langmeier, Krejčířová, 2006]. 
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Podle Walkera [2002] je 13 měsíců průměrný věk, v němž dítě začne chodit bez opory. 

Často v té době také dokáže vylézt do schodů. V 15 měsících dokáže batole vstát samo 

ze sedu a po kolenou se dostat k tomu, co jej zaujalo. Dokáže tlačit po podlaze velké 

hračky opatřené kolečky. Pravděpodobně bude schopné vylézt zpředu a posadit se na 

židli tak, že se otočí kolem své osy. V 18 měsících umí batole chodit popředu a pozadu, 

běhat, tlačit a táhnout hračky, hodit míč, aniž by ztratilo rovnováhu. V 21 měsících umí 

sedět ve dřepu a předklonit se ze stoje a sebrat věci z podlahy, aniž by upadlo. Ve dvou 

letech umí běhat a bezpečně se vyhnout překážkám, sednout se v podřepu a přitom 

odpočívat či si hrát, a pak bez potíží zase vstát. Umí kopnout do míče, aniž ztratí 

rovnováhu. Dokáže vyjít do schodů tak, že na každém schodu se postaví na obě nohy a 

přidržuje se zábradlí. Umí také sedět obkročmo a pouštět velké hračky s kolečky po 

podlaze. Ve dvou a půl letech umí skákat s oběma nohama u sebe a stát a chodit po 

špičkách. Vyleze do schodů bez opory, často při tom už střídá nohy. Pokud však půjde 

ze schodů, stále ještě se na každý schod stoupne oběma nohama a bude se přidržovat 

zábradlí. Dokáže velice rychle střídat jednotlivé aktivity, bude chodit, běhat, skákat, 

chvíli lézt po čtyřech, převalovat se, sedět, lézt po kolenou a sedět v podřepu. Ve třech 

letech dokáže chvíli stát na jedné noze, lézt po výškách a přitom vlézt za roh, při hraní 

s hračkami se vyhýbat překážkám. Umí jezdit na tříkolce a sedět se zkříženýma nohama 

nebo s hýžděmi na zemi, kdy chodidla směřují od těla. Když půjde ze schodů, 

z posledního či předposledního skočí dolů, jen tak pro zábavu.  

Mezi třemi a čtyřmi lety věku budou pohybové dovednosti dítěte dokonalé. Dítě bude 

odvážnější a sebejistější a stále více samostatné [Walker, 2002]. 

 

 

2.2.4 Předškolní věk 

Předškolní období trvá od 3 do 6-7 let. Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, 

ale především sociálně, nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice souvisí, ale může 

oscilovat v rozmezí jednoho, eventuálně i více let [Vágnerová, 2005]. 
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Předškolní věk je charakteristický vysokou potřebou pohybu a vývojem hrubé motoriky, 

kdy děti získávají první pohybové zkušenosti. Současně je pro tuto věkovou kategorii 

charakteristický velký kloubní rozsah. Vývoj hrubé motoriky je ukončen zhruba ve 

čtyřech letech. Počáteční fáze nekoordinovaných a nerytmických pohybů dochází kolem 

pátého roku k integraci dílčích pohybů a ke zvýšení jejich účinnosti [Krištofič, 2006]. 

Ve věku 2 – 5 let lze očekávat podle Gallowaye [2007], že děti zvládnou tyto základní 

pohybové dovednosti: 

Chytání, válení, poskakování, kopání do míče a házení míče, úder pálkou do míčku, 

skákání, hopsání, poskakování, běhání, chůzi po rovné čáře nebo nízkém břevně, skoky 

z rozběhu, jízdu a šlapání na tříkolce, sprint, honičky a pronásledování. 

Dovednosti, které se dítě v tomto období naučí, položí pevný základ pro zvládnutí 

komplikovaných sportovních pohybových úkonů a dalších aktivit, při nichž se uplatňují 

motorické dovednosti. Dobře zvládnuté základy v raném dětství pomohou dětem 

k dosažení úspěchů v pozdějším věku [Galloway, 2007]. 

Také Krištofič [2006] zastává názor, že se učíme pro budoucnost. Čím kvalitnější budou 

pohybové základy, tím vyšší výkonnosti můžeme v budoucnosti dosáhnout. 

 

Vzhledem k nedokončenému vývoji kostry, především nedokončené osifikaci a 

nedostatečně zpevněným kloubním spojením není z hlediska zdraví vhodné 

jednostranné zatěžování [Dvořáková, 2001]. 

V předškolním věku by obsah tréninku malého sportovce měl být z 90% zaměřen na 

všestranný tělesný rozvoj, i když třeba přes specifické dovednosti, a jen malá část by 

měla být věnována speciálnímu tréninku [Dvořáková, 2001]. 

Krištofič [2006] se ve svém díle zabývá všestrannou pohybovou přípravou a velkou 

součástí této přípravy je průprava gymnastická. Cíle všestranné pohybové přípravy:  

• Stabilizovat pohybové stereotypy, vytvořit a zautomatizovat kvalitní pohybové 

návyky, 

• Rozvíjet senzorické schopnosti, rozvíjet vnímání poloh a pohybů, 

• Formovat korektní držení těla,  

• Rozvíjet kinestetickou diferenciaci, 
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• Rozvíjet koordinační schopnosti, 

• Rozvíjet silové schopnosti,  

• Rozvíjet flexibilitu, 

• Naučit se padat, 

• Vytvořit širokou pohybovou základnu, 

• Rozvíjet morálně volní vlastnosti. 

 

Podle Dvořákové [2001] přání a aspirace rodičů by neměly převážit nad vůlí a 

předpoklady dítěte. Některé děti si totiž z důvodů mnoha kroužků, které se pro ně 

stanou povinností, nemají čas hrát. Někteří rodiče mají na své děti velké nároky a snaží 

se jim umožnit to, co oni sami v dětství neměli. Je to však na úkor dětí. Především 

předškolní děti si musí hrát, ve hře nabývat dovednosti, zkušenosti a také schopnost 

komunikovat s ostatními, srovnávat se nimi a prosazovat se. K tomu ale mít také na 

ostatní ohled jednat sociálně. 

 

 

2.3 Obecná praktická doporučení pro kultivaci motorických 
dovedností  

Zásady pro výchovu kojence podle Kocha [1995] jsou následující. Od prvních dnů 

dítěte by se mělo začít s jeho výchovou. Cílem této výchovy nesmí být urychlování 

vývoje, ale plné využití vývojových možností. V raném věku se dítě učí jen činností a 

proto vychovávat  znamená aktivovat dítě k činnostem. Také by mělo dítě dostat co 

nejvíce možností k nabývání nejrůznějších zkušeností. Když si dítě osvojí určitou 

dovednost v jistých podmínkách, dáme mu co nejvíce možností ji uplatnit i v jiných 

podmínkách. Je také nutné respektovat jejich individuální vlastnosti a jejich stav. 

Rodiče jsou pro své děti vzorem. Pokud tráví čas pasivně, mají obvykle děti, které také 

necvičí. Ale pokud dospělý jedinec cvičí pravidelně, jedná se jednoznačně o 

nejvýznamnější pozitivní vliv na celoživotní zdraví jeho potomků [Galloway, 2007]. 
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Od narození procházíme jednotlivými stádii vývoje a vhodné podněty k pohybovému 

vývoji, které odpovídají věku (možnosti dítěte nepodceňují, ale ani vývoj nepředbíhají), 

připravují předpoklady zvládat stále složitější a náročnější dovednosti. Pokud 

zanedbáme možnosti rozvoje v období, které je poskytuje, je startovní čára našeho 

dalšího úsilí posunuta zpět. I tím nejjednodušším podněcováním malého dítěte 

přispíváme k jeho budoucí schopnosti zvládat nové situace, a to nejen pohybové, neboť 

osobnost člověka je komplex tělesného, psychického a sociálního a při výchově s tyto 

úrovně vždy prolínají [Dvořáková, 2001]. 

Na dítě musíte začít působit od okamžiku, kdy si je přivezete z porodnice. První léta 

života jsou z hlediska výchovy nejdůležitější. 

Dítě potřebuje angažované a aktivní rodiče. Nemá-li je, je to pro ně nenapravitelná 

škoda. Nedostatek pozornosti a zájmu rodičů silně brzdí dítě ve vývoji [Campbell, 

2001]. 
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3 CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

 

 

Cíl:  Shromáždit dostupné informace o vlivu genetiky na motorický rozvoj předškolních 

dětí. 

 

Hypotézy: Antropometrické parametry v předškolním věku (výška a hmotnost) jsou 

rozhodujícím způsobem geneticky podmíněně ovlivněné 

                    Motorický vývoj předškolních dětí je přednostně ovlivněn přístupem rodičů                    

                  

Úkoly:    

• Nastudovat odbornou literaturu, 

• Vypracovat rešerši,   

• Shromážděná data uspořádat do jednotlivých kapitol,  

• Díky získaným informacím vytvořit vlastní závěry k problematice. 
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4 DISKUSE 

 

Hypokinéza je závažný problém dnešní společnosti. Tento problém se nachází nejenom 

u dospělých jedinců, ale nacházíme i spoustu dětí pohybově negramotných. V současné 

době kolem sebe můžeme vidět mnoho dětí, které neumí udělat například kotoul a které 

mají problém i s takovým pohybem, jako je obyčejný běh a ve spoustě případů mají i 

nějaký ten kilogram navíc. Pro minulé generace, které trávily většinu času pobíháním 

v přírodě a na čerstvém vzduchu je to jen těžko pochopitelné. Je to především dáno 

dobou, ve které dnes žijeme a ve které převažuje sedavý způsob života. Děti tráví 

většinu svého času u videoher a u televize už i v předškolním věku. Pro řadu rodičů je 

mnohem pohodlnější nechat  děti u počítače a zabývat se svými vlastními aktivitami, 

než trávit čas společně s dětmi a věnovat se jim.  

Neadekvátní přístup rodičů má ale na dítě vliv již od jeho prvních dnů života. Pokud se 

starají pouze o zdravotní stav, a nedbají zároveň o jeho pohybový rozvoj, není to pro 

celkový rozvoj dítěte zcela vhodné. Stačí-li rodičům, aby jejich dítě zvládalo pouze 

základní pohybové projevy, za což je považována například chůze, a jsou-li tímto 

stavem uspokojeni a více se o pohybový rozvoj a projev svého potomka nestarají, 

považuji to z jejich strany za neadekvátní přístup.  Dítě potřebuje tu největší péči aby se 

správně vyvíjelo. Vývoj pohybových schopností je v prvních letech života důležitý pro 

správný rozvoj jedince jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Zejména mezi prvním 

a třetím rokem života dítěte závisí jen na rodičích, jakou dávají dítěti možnost k pohybu 

a novým zkušenostem a rozvíjení celé jejich osobnosti. Pohyb totiž rozvíjí děti po všech 

stránkách a pokud jsou děti aktivní, lépe se jim přemýšlí, jsou veselejší, nemají 

problémy zdravotní a problémy s nadváhou a lze obecně říci, že žijí lepším a 

šťastnějším životem, než děti bez pohybu. Také by rodiče neměli zapomínat, jak je 

pohybová aktivita pro vývoj jejich ratolestí důležitá a že nedostatek některých 

pohybových dispozic se dá „překrýt“ vhodně voleným pohybovým tréninkem a do jisté 

míry je lze tréninkem zlepšit.  

Obecně platí, že to, co vidí děti u svých rodičů a jaké mají díky rodičům podmínky pro 

jakékoliv aktivity, má za následek, že se pohyb stává pro děti přirozenou součástí jejich 

života. Pokud jsou jejich rodiče aktivními, dítě to vidí na příkladu a přijde mu naprosto 

přirozené účastnit se pohybových aktivit se svou rodinou. Naopak, pokud rodiče jsou 
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příliš časově vytížení, a nemají čas na žádnou aktivní činnost a žádné koníčky, nemá 

pak ani dítě potřebu se aktivněji zapojovat do pohybových aktivit a tráví více času 

například u televize či počítače.  

U aktivních rodičů ale může dojít k problému, že si na dětech pokusí splnit své vlastní 

nevydařené ambice. Pokud rodiče sportovali, ale nedosáhli ve svém sportu takového 

úspěchu, jaký by si přáli, pokusí se na děti působit tak, aby jejich nevyplněných snů 

dosáhl jejich potomek. Je tu však nebezpečí, že dítě nebude mít o daný sport zájem a 

bude na něj ze strany rodičů vyvíjen tlak, aby se danému sportovnímu odvětví věnovalo. 

Tohoto by se však měli rodiče vyvarovat. Důležité je, aby v dětství došlo 

k všeobecnému pohybovému rozvoji a později  pak k výběru vhodného sportu pro dítě. 

Nemělo by docházet k předčasné specializaci v určitém sportu. Pokud dítě začne se 

sportem vybraným rodiči a nebude s tímto sportem spokojeno, mělo by mít možnost 

volby přejít na jiné sportovní odvětví, nebo v daném nevyhovujícím sportu 

nepokračovat. 

Obecně lze shrnout, že od jednoho do tří let života má na pohybový a celkový rozvoj 

jedince vliv pouze rodina. Je důležitý aktivní přístup rodičů, dítě podněcovat k pohybu, 

dávat mu vhodné hračky a s dítětem trávit co nejvíce času jak hrou, tak staráním se o 

něj. Poté dítě nastoupí do mateřské školky a následně do školy. Zde už na jeho rozvoj 

má vliv také škola a její výchovný systém. Ve školce si děti především hrají a dochází 

zde k sociálnímu rozvoji, kde se učí komunikovat s ostatními dětmi, vyučujícími a 

dalšími lidmi.  

Hry jsou pro děti velmi důležité a přínosné a mateřská školka jim k nim dává nespočet 

příležitostí. Dochází tak k celkovému rozvoji osobnosti jedince. Hry rozvíjejí u dětí 

kreativitu, soutěže podporují jejich motivaci a snaživost. Velice vhodné jsou hry se 

zaměřením na rozvoj koordinace a také základních pohybových dovedností  

Rodiče by měli mít o své dítě starost, ale nic se nesmí přehánět. Pokud budou příliš 

úzkostliví a budou se o děti natolik bát, že jim spoustu aktivit zakážou, je to pro jejich 

děti špatné. Děti jsou zvídaví a velmi často se hrnou bez rozmyslu do více či méně 

bezpečných aktivit. Rodič se samozřejmě musí o dítě obávat, ale je vhodné dát dítěti 

určitou volnost, protože to se pak stává více samostatné a soběstačné a dochází 

k lepšímu rozvoji u dítěte, které vodí maminka na každém kroku za ruku. 
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Všestranný pohybový „trénink“ je pro motorický rozvoj dítěte v raném věku určitě 

nejvhodnější. Dochází při něm k zkvalitnění všech pohybových návyků, k rozvoji 

pohybových schopností silových, rychlostních, vytrvalostních, k rozvoji koordinace. 

Dítě se naučí správně držet své tělo a díky všestranné přípravě si vytvoří širokou 

pohybovou základnu, ze které bude čerpat i v budoucnosti. 

Lidé, kteří v dětství byli pohybově aktivní, si odnesou tuto zkušenost i do dospělosti. 

Pokud  se budou chtít v dospělém věku začít věnovat nějaké pohybové aktivitě, nebude 

jim díky předchozí zkušenosti dělat návrat k pohybové činnosti takový problém, jako 

lidem, kteří nemají pohybovou zkušenost z dob minulých a z dětství. Dospělí jedinci 

bez předchozí pohybové zkušenosti mají těžší začátky se sportováním, protože nemají 

vytvořeny žádné pohybové návyky a proto jsou pro ně jednotlivé cviky náročnější a 

jejich možnost pohybů a pohybových dovedností je omezena. Získání potřebného 

pohybového vybavení v dětství je tedy pro každého jedince jistě přínosem a lze na něm 

v dalším období stavět.  
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5 ZÁVĚR 

 

Genetická výbava jedince hraje jistě velikou roli a především na ní závisí, zda-li bude 

náš potomek například vrcholovým sportovcem. Pohybově zdatným může ale být téměř 

každý jedinec. Velice závisí právě na prvních letech jeho života, kdy je pohybový 

rozvoj důležitý, a kdy se rozhoduje o jeho budoucích pohybových dovednostech.  

Již od narození se musí rodič svému dítěti plně věnovat a správně rozhodnout, co je pro 

jeho potomstvo dobré. V jednotlivých etapách dětského života se rozvíjí nové 

motorické schopnosti. V předškolním věku se rozvíjí především hrubá motorika a to 

zhruba do 4 let života. I právě díky pohybu se rozvíjí celková osobnost dítěte a návyk 

dobrých pohybových stereotypů má velký význam pro jeho budoucí pohybové 

schopnosti. 

Podle mého názoru by především v předškolním věku měl být kladen důraz na 

všeobecnou pohybovou přípravu dítěte. Přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako 

když najdeš“ platí rozhodně i v tomto případě. 
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