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Vymezení problému: Při mnoha atletický oddílech a klubech v dnešní době vyrůstají 

tzv. atletické přípravky. Jedná se o kroužek atletiky pro děti ve věku 5-6 let, tréninky 

jsou většinou 2x týdně. Český atletický svaz chce tímto rozšířit zájem rodičů i dětí o 

atletiku, dříve najít „atletické talenty“ a rozvíjet je.

U mnoha sportovních odvětví již nábor v předškolním věku existuje, u atletiky je to 

v ČR spíše novinka. Ne vždy je však cílená sportovní zátěž pro dětský organismus na 

místě. V této práci bych chtěla zhodnotit vliv atletických přípravek na přirozený 

motorický vývoj dětí. Vzhledem k faktu, že v literatuře nenajdeme testy vytvořené za 

tímto účelem, budeme muset sestavit vlastní soubor testů, které se využívají ve 

fyzioterapii. Teoretická část práce bude věnována rešerši dostupných poznatků o 

posturálním a motorickém vývoji. Náplní experimentální části bude testování posturální 

zralosti dětí v atletických přípravkách před nástupem do přípravky a po 4 měsících 

tréninku.

Cíl práce: V teoretické části budu sumarizovat  poznatky o posturálním a motorickém 

vývoji a prostřednictvím sestavení vhodné testové baterie,  realizace experimentu a 

následného zhodnocení chci poukázat na pozitivní a negativní důsledky atletického 

tréninku v předškolním věku.

Metody řešení: Použití testů využívaných ve fyzioterapii pro zhodnocení úrovně 

posturální zralosti u dětí v atletických přípravkách. Zhodnocení úrovně před započetím 

tréninku a po čtyřech měsících pravidelného cvičení. Srovnání výsledků s kontrolní 

skupinou.

Výsledky: Testová baterie obsahovala 4 testy. Kvalita jejich provedení se po čtyřech 

měsících u třech testů zlepšila signifikantně více u dětí navštěvujících atletickou 

přípravku v porovnání s dětmi, které neprovozovaly žádný sport. Zvlášť některé 



parametry testů se po čtyřech měsících změnily prokazatelně. Mezi dvěma hodnotiteli 

byla naměřena neshoda v hodnocení. Jejich výsledky však spolu korelovaly. Výsledky 

testů u dětí v atletické přípravce z 92% odpovídaly hodnocení jejich výkonnosti 

trenérem.

Závěr: Dle našeho experimentu atletická přípravka pozitivně ovlivňuje posturální vývoj 

předškolních dětí. Soubor čtyř testů je dobře využitelný pro praxi trenéra i 

fyzioterapeuta, který může na základě jeho výsledků doporučit nebo naopak odložit 

účast dítěte v atletické přípravce a dále posoudit její vliv na jeho posturální vývoj.  Do 

budoucna by bylo zajímavé použít tento soubor i u přípravek jiných sportovních odvětví 

jako je hokej, fotbal, moderní gymnastika apod. a porovnat tak vliv různých druhů 

zatížení na pohybový aparát dítěte.
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