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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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Abstract

Title: The Level of Postural Maturation of Children in Athletic-preparatory Schools

Author: Terezie Janečková

Objective: There are more and more athletic-preparatory schools in athletic units and 

clubs nowadays. Athletic-preparatory school means a group of five or six-year-old 

children with one or two training lessons per week. Czech athletic association wants to 

spread an interest in athletics among parents and  their children, to find athletic talents 

as soon as possible and develop them by this way.

The recruitment of children at this age already exists in many sports, but it is new in 

athletics in the Czech Republic.  But that does not go for everyone that this sport 

training at preschool age is the appropriate and healthy way for a child motor 

development. I would like to evaluate the influence of athletic–preparatory schools on 

the child motor development. Due to the fact that there are no tests to apply for this 

purpose in literaure, we have to compose our own set of tests, which are used in 

physiotherapy. The theoretic part of the work is a bibliographic search of accessible 

information about postural maturation and motor development. The experimental part of 

the work is an evaluation of  the level of postural maturation of children in athletic-

preparatory schools before their start of regular training and after four months of doing 

exercises. 

The aim: In the theoretic part of the work I summarize information about postural 

maturation and motor developement of a child and by way of compilation of a suitable 

set of tests and realization of this experiment I want to point out positive and negative 

consequences of athletic training at preschool-age. 

Method: Using of tests which are used in physitherapy for evalution postural 

maturation level of preschool children in athletic-preparatory schools. Evaluation of the 

level before their start of regular training and after four months of doing exercises. 



Drawing a comparison between their results and a control group of children tested in the 

same way. 

Results: The set was setted up of four tests. The quality of their performance was after 

four months significantly better in children who trained in Athletic-preparatory School 

than in children who didn’t do any sport. Only some of parameters in each test 

improved after four moths demonstrably. There was a discrepancy between two 

evaluators, but there was a high level of reciprocal correlation. The results of our tests in 

92% correlated with the performance of children in Athletic-preparatory School 

evaluated by their coach.

Conclusion: According to our experiment Athletic-preparatory School has a positive 

influence for the postural development of children. The set of four tests is well 

exploitable for coaches as well as for physiotherapists, who can by it’s results 

recommend or in reverse put off a presence of a child  in Athletic-preparatory School.  

It would be interesting to apply this set of tests also in another sport activities of 

preschool children, such as ice-hockey, football, modern gymnastics etc. and compare 

the influnce of different sport activities on the locomotor system of children.

Key Words: posture, posture development, postural maturation (stabilization), motor 

development, sport activity of children, preschool age
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1 Úvod

V mnoha sportovních odvětvích je dnes prováděn nábor dětí předškolního věku 

(4-6 let). Mnozí trenéři zastávají názor, že tento věk je pro budoucí sportovní kariéru 

rozhodující. Přitom je dobře známo, že začátek cílené sportovní aktivity v tomto věku 

představuje riziko. Děti nejsou do sportovních klubů vybírány, nejsou zhodnoceny 

jejich fyzické ani psychické předpoklady a připravenost pohybového aparátu pro 

konkrétní zátěž. Ambiciózní rodiče se řídí názory trenéra a společně s ním nutí dítě 

podávat maximální výkon. Takováto motivace je pro dítě frustrující a často negativně 

ovlivní jeho vztah ke sportu na celý život. Dětí, které díky ranému začátku tvrdého 

tréninku dosáhly „vysněných“ cílů a staly se profesionálními sportovci není zdaleka 

tolik, jako těch, u kterých došlo k předčasnému přetížení organismu a zdravotním 

komplikacím stejně jako těch, kteří znechuceni tlakem rodičů a trenérů předčasně 

ukončily sportovní kariéru.

Jedním ze sportovních odvětví, kde nebyl až doposud požadován časný nástup, 

je atletika. Dětem byla většinou účast na trénincích nabídnuta až na základě školní 

soutěže, kde uspěly. Atletika nepatří mezi finančně perspektivní odvětví, pokud chceme 

nastoupit profesionální dráhu. Zájem o atletiku ze strany rodičů tedy není takový jako 

např. u fotbalu, hokeje apod.. Český atletický svaz přišel v r. 2010 s myšlenkou 

atletických přípravek, které začaly vznikat při atletických oddílech a klubech. Chtějí tak 

více rozšířit zájem dětí o atletiku, dříve si všimnout atletických talentů a rozvíjet je. Do 

přípravek jsou přijímány děti ve věku 5-6 let bez výběru. Bylo by tedy na místě najít 

vhodné testy, které by pomohly odborné veřejnosti určit, zda je dítě pro atletickou 

přípravku posturálně připravené a zda pravidelné tréninky podpoří jeho přirozený 

motorický vývoj. Zároveň by bylo dobré stejnými testy po určitém období zkontrolovat, 

zda u dítěte skutečně dochází ke zdravému vývoji pohybového aparátu a přirozenému 

rozvíjení motorických dovedností. Atletické přípravky by si tak mohly ověřit, že 

skutečně přinášejí to, oč usilují: všestrannou pohybovou přípravu dětí s ohledem na 

jejich individualitu a prožitek.
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1.1 Cíle práce 

1. Na základě dostupné literatury sestavit testovací baterii pro ohodnocení posturální 

zralosti 5-6letých dětí v atletických přípravkách v odstupu čtyř měsíců.

2. Dle sestavené testovací baterie zhodnotit úroveň posturální zralosti u skupiny dětí 

v atletických přípravkách a u kontrolní skupiny dětí neprovozujících žádný sport, a 

porovnat je navzájem.

3. Ověřit shodu mezi dvěma nezávislými hodnotitely při hodnocení posturální zralosti 

sestavenou testovací baterií.

4. Ověřit shodu mezi hodnocením posturální zralosti testovací baterií a hodnocením 

trenéra u cílové skupiny. 

1.2 Úkoly práce

1. Seznámit se s testovacími systémy v literatuře vytvořenými za podobným účelem a 

sestavit baterii testů, která by co nejlépe zhodnotila posturální zralost 

5-6letých dětí v atletických přípravkách a zároveň byla použitelná v praxi bez 

vysokých nároků na materiál, finance a čas. 

2. Vytvořit testovací formulář a provést hodnocení posturální zralosti u obou skupin

dětí dle vytvořené testovací baterie 2x v intervalu 4 měsíců, poté výsledky obou 

skupin porovnat.

3. Porovnat výsledky dvou hodnotitelů.

4. Porovnat výsledky cílové skupiny s hodnocením trenéra.

1.3 Hypotézy

1. Pro hodnocení posturální zralosti dětí v atletických přípravkách lze využít  

fyzioterapeutické testy, nespecifické pro atletiku. 

2. Předpokládám vyšší úroveň posturálních funkcí při 2. měření. Změny ve výsledcích 

testů budou jiné u dětí navštěvujících 2x týdně atletickou přípravku a u dětí 

nesportujících. 

3. Při použití testovací baterie s jasně definovanými parametry a jejich hodnocením 

bude rozdíl ve výsledcích dvou nezávislých pozorovatelů zanedbatelný.
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4. Výsledky testů posturální zralosti jednotlivých dětí v cílové skupině budou 

odpovídat hodnocení jejich výkonnosti trenérem.
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2 Teoretická východiska 

2.1 Postura

Postura je pojem, který je v současné rehabilitaci hojně používaný, často ale bez 

hlubší znalosti problematiky tohoto pojmu. Postura není synonymem vzpřímeného stoje 

na dvou končetinách nebo sedu, ale je součástí jakékoliv polohy a každého pohybu 

(Kolář, 2009).

Dle Véleho (2006) se jedná o klidovou polohu těla vyznačující se určitým 

uspořádáním pohyblivých segmentů. Rovněž ji můžeme definovat jako držení 

pohybových segmentů těla proti působení zevních sil. Musíme si ale uvědomit, 

že postura v každém momentě doprovází pohyb (Kolář, 2009). Aktivita posturální 

funkce působí během pohybu jako omezující a stabilizující negativní zpětná vazba, 

která zlepšuje koordinaci pohybu a zajišťuje jeho plynulý průběh. Nesoulad mezi 

pohybem a posturální motorikou tak vede ke zhoršení pohybového efektu. Může dojít 

k selhávání pohybového záměru (funkční poruše motoriky), k vadné zátěži podpůrného 

aparátu (mikrotraumata) nebo k poruše struktury. Těmto poruchám nelze předcházet 

posilováním svalů. Příčinu hledejme spíše  v selhání řídícího pochodu. Důležitější než 

síla svalu, je schopnost rychle, přesně a koordinovaně reagovat na aktuální stav 

prostředí, nebo jeho změnu a neustále tak zajišťovat rovnováhu mezi lokomočním 

a posturálním systémem (Véle, 2006).

Posturální řízení pečuje o harmonické snížení nebo zvýšení excentrické svalové 

aktivity, a tak zabraňuje přestřelování pohybů. (Rašev, 2006)

2.2 Posturální stabilita, posturální stabilizace

Posturální stabilita a stabilizace jsou pojmy, pro které neexistuje zcela jednotná 

definice. 

Véle (2006) vnímá stabilitu jako polohovou nebo pohybovou jistotu. Konstatuje, 

že tvar lidského těla je nestabilní, protože obsah jeho vnitřního prostředí je proměnlivý.  

Jelikož termínu stabilita se používá při popisu chování pevných těles na podložce 

vzhledem k působení zevní síly, nedá se u lidského těla mluvit o tvarové stabilitě, 
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ale o aktivní stabilizaci polohy těla na pevné podložce, o stabilizaci postury 

(tj. udržení dané konfigurace pohyblivých částí).

Kolář (2009) označuje stabilitu jako proces, který čelí  přirozené labilitě 

pohybové soustavy, jež je pro pohyb nutným předpokladem. Označuje stabilitu jako 

„kontinuální zaujímání stálé polohy“. Posturální stabilitou nazývá schopnost zajistit 

takové držení těla, při kterém nedojde k nezamýšlenému nebo neřízenému pádu. 

Posturální stabilizaci pak chápe jako aktivní držení segmentů těla proti působení 

zevních sil řízené CNS (centrální nervovou soustavou). Jedná se o svalovou aktivitu 

působící proti zevním silám, především síle tíhové. Ve statických polohách proti 

gravitační síle působí koaktivační aktivita, tedy souhra agonistů a antagonistů. Dochází 

ke zpevnění segmentů, které umožňuje vzpřímené držení a lokomoci. Posturální 

stabilizace nepůsobí jen proti gravitační síle, ale je součástí každého pohybu, i když se 

jedná o izolovaný pohyb končetin (Kolář, 2009).

Panjabi (1992) hodnotí stabilitu jako soubor tří subsystémů – pasivního 

(tvořeného kostmi, chrupavkou a ligamenty), aktivního (tvořeného svaly) a neurálního, 

který řídí aktivní složku. Vytvořil koncept tzv. neutrální zóny. Neutrální zóna značí 

pohyb jednoho obratle vůči druhému. Je závislá na „hlubokých svalech“. V případě 

jejich nedostatečného zapojení dochází k jejímu rozšíření, a to má za následek zvýšené 

zatížení všech komponent kloubů (postupná strukturalizace funkční poruchy). Rozsah 

neutrální zóny musí být při pohybu neustále udržován řídící funkcí CNS. Neutrální zónu 

můžeme chápat jako výsledek aktivní svalové stabilizace (Suchomel, 2006).

Suchomel (2006) hovoří o dynamické centraci a stabilizaci segmentu, která 

vyjadřuje aktivní proces v určité poloze i během pohybu, a stabilita je potom stav, 

ke kterému tento proces vede. Definuje rovněž stabilitu kloubu, což je stav, kdy je 

nejméně namáháno kloubní pouzdro a periartikulární svaly pracují v co nejlepší 

spolupráci. Pohyb v kloubu je potom vykonáván co nejekonomičtěji. 

Posturální stabilizace je závislá na schopnosti aktivace lokálních a globálních 

stabilizátorů. Kvalitu zajištění postury ovlivňuje kvalita včlenění jednotlivých svalů 

či celých svalových skupin do posturální funkce (Suchomel, 2006).
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2.3 Postura a posturální stabilita z pohledu biomechaniky

Postura a posturální stabilita mají svůj nezanedbatelný biomechanický aspekt. 

Mezi odbornou veřejností jsou však mnohdy základní biomechanické principy 

opomíjeny. 

„Postura je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, ze kterých 

má v běžném životě největší význam síla tíhová“ (Vařeka, 2002, s.116). Je zajištěna 

vnitřními silami, především svalovou aktivitou řízenou z CNS. Postura vyžaduje 

zpevnění osového orgánu (např. nedostatečné posturální zajištění trupu podle mnoha 

koncepcí přispívá ke vzniku spasticity končetin) (Vařeka, 2002a). Postura je základní 

podmínkou pohybu. Dalším důležitým pojmem je atituda, tedy účelově orientovaná 

pozice, ze které vychází pohyb (Véle, 2006).

Posturální stabilitu pak z pohledu biomechaniky chápeme jako schopnost 

reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k neřízenému pádu. 

Rovnováha a balance jsou pojmy označující soubor statických a dynamických strategií 

k zajištění posturální stability (Vařeka, 2002a). Podmínkou stability je, že se musí 

těžiště promítat do opěrné baze. Opěrná baze (base of support) je ohraničena

nejvzdálenějšími hranicemi opěrné plochy. Opěrná plocha je ale pouze část plochy 

kontaktu podložky s tělem, která je aktuálně využita k vytvoření opěrné baze. Opěrná 

plocha odpovídá při stoji na jedné noze velikosti opěrné baze, zatímco při vzporu ležmo 

za rukama (klik) je rozdíl maximální. Úložná plocha je plocha kontaktu podložky a těla, 

kdy není zorganizován segmentový systém těla. Fyziologicky k tomu dochází 

u novorozence, patologicky např. v hlubokém bezvědomí (Vařeka, 2002a).

Stabilita je přímo úměrná velikosti plochy opěrné baze, hmotnosti, a nepřímo 

úměrná výšce těžiště nad opěrnou bazí, vzdáleností mezi průmětem těžiště do opěrné 

baze a středem opěrné baze a sklonu opěrné plochy k horizontální rovině (Kolář, 2009).

Za účelem sledování změn těžiště vzniklo několik hodnotících parametrů:

COM (Centre of mass, těžiště) – „hmotný bod“, do kterého je soustředěna 

hmotnost celého těla v globálním vztažném systému, biomechanicky lze stanovit COM 

pro každý segment těla zvlášť a společné těžiště i pro zcela bezvládné tělo

COG (Centre of gravity) – průmět společného těžiště těla do roviny opěrné báze

COP (Centre of Pressure) – působiště vektoru reakční síly podložky
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Tyto parametry jsou používány v moderních metodách testování posturální 

stability, jako je stabilografie nebo 3D kinematická analýza. Mezi klinické testy patří 

volný bipedální stoj, Rombergův test, tandemový Rombergův test, stoj na jedné DK, 

vyšetření chůze a jejich modifikací, maximální volné výchylky bez změny opěrné 

plochy, člunkový běh, skok na jedné DK a skok sounož vertikálně (Vařeka, 2002a).

Na zajištění posturální stability má výrazný podíl zraková, vestibulární 

a proprioceptivní složka. Dále se na jejím udržení účastní celý posturální systém, který 

můžeme rozdělit na uzavřené a otevřené kinematické řetězce. Otevřený kinematický 

řetězec znamená možnost změny postavení v jednom kloubu bez změny postavení 

v ostatních (např. pohyby v kloubech HK při volném stoji), uzavřený pak znamená 

změnu postavení v jednom kloubu pouze za současné změny postavení v dalších 

kloubech (např. pohyby v hlezenních, kolenních a kyčelních kloubech při volném stoji)

(Vařeka, 2002b).

Stabilitu ovlivňuje do jisté míry i psychika. Např. obava nebo strach 

z nezvládnutí situace vede k nadměrnému svalovému napětí, které ruší potřebnou 

koordinaci. (Vařeka, 2002b)

2.3.1 Vývoj posturální stability v dětství

Je zřejmé, že k nejvýraznějším změnám v ontogenetickém vývoji dochází do 18 

měsíců věku. Tyto změny podrobně popisuje Vojta (1995) a nebudou náplní této práce. 

My se zaměříme na změny probíhající po období ukončené vertikalizace, které jsou 

neméně důležité, přestože v literatuře bývají často opomíjeny.

Děti ve věku 1,5 – 3 roky aktivují dle EMG (elektromyografie) stejné svaly 

trupu a DKK jako dospělí, ale jejich odpovědi mají větší amplitudu a trvání. Ve 

věku 2 - 3 let tlumí při pohybech podložky oscilace kraniálních segmentů těla a hlavy 

hůře než dospělí. V posturálně náročných situacích děti pod 6 let věku mechanicky 

blokují šíji a trup. Takové řešení situace je dáno nevyzrálým CNS, který není schopen 

využít záplavu informací, je jimi zahlcen a zpomalován. Pokud dojde k omezení 

volnosti pohybu a množství segmentů, jejichž vzájemné postavení je nutno koordinovat, 

je dosaženo lepší kontroly pohybového systému (sníží se počet senzorických informací 

přicházejících do řídícího systému). Děti do 6-7 let více využívají pohyb velkého 

rozsahu a rychlosti, korigované až po jejich dokončení, méně využívají sensorické 

infomace. Bylo zjištěno, že se zráním CNS dítěte se zmenšují jeho výchylky ve stoji. 
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Od 4. do 15. roku se také postupně zmenšuje rychlost změn COP při řešení nestabilní 

situace. K zásadním změnám v řízení a mechanismu udržení posturální stability dochází 

zhruba mezi 6.-8. rokem věku, je zde ale velká interindividuální variabilita. Příčin je 

mnoho: změna antropometrických parametrů, dozrávání integrace senzorických vstupů

či dozrávání mozečkových funkcí (Vařeka, 2002b).

2.4 Vztah postury a dýchacích pohybů

Pro dýchání je důležitá funkce posturálních svalů pohybového aparátu. Dýchání 

je s posturou velmi úzce propojeno. Je to pohyb, který probíhá 24h denně bez našeho 

vědomí, proto jeho kvalita výrazně ovlivňuje naši posturu. 

Studie magnetické rezonance bránice potvrdila předpoklad, že bránice změní 

svou polohu a průběh dýchání v závislosti na změně držení těla (Čumpelík, 2006). 

Výzkum byl zatím proveden pouze na jedné osobě z důvodu finanční nákladnosti 

vyšetření MR. Ve studii bylo provedeno 5 měření v různých polohách. Z výsledků je 

patrné, že při změně polohy těla dojde vždy ke změně polohy, pohybu a tvaru bránice, 

hrudníku a břišní stěny (Čumpelík, 2006).

Bránice působí svými úpony i na bederní lordozu, na pohyb žeber a ovlivňuje 

konfiguraci hrudníku i páteře (Véle, 2006).

2.5 Posturální zralost – vymezení pojmu

Posturální zralost nemůžeme chápat jako ukončený stav, kterého lze v určitém 

věku dosáhnout, ale jako stále se vyvíjející proces, který by měl mít v každém věku 

svou charakteristickou úroveň. Úroveň posturální zralosti je dána zejména dozráváním 

CNS.

Před dokončenou vertikalizací dítěte se úroveň posturální zralosti hodnotí 

pomocí Vojtou doplněného diagnostického systému 7 polohových reakcí a primitivních 

reflexů. Motorický vývoj v období po ukončení vertikalizace je již významně ovlivněn 

i učením, proto je testování úrovně posturální zralosti v tomto věku méně jasné 

a obtížněji testovatelné. Pokud ale nedojde v tomto období ke zhodnocení úrovně

posturální zralosti, může dojít k přehlédnutí funkčních či strukturálních poruch hybného 

aparátu. Se začátkem školní docházky (tedy se zvýšenou posturální zátěží) se tyto 

poruchy  ještě zvýrazní namísto toho, aby došlo k zahájení terapie. Pokud je takové dítě 
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navíc vystaveno pravidelné sportovní zátěži, dochází k mnohdy nevratnému 

poškozování pohybového aparátu (Nováková, Faladová, 2006).

Současný preventivní systém pediatrické péče v ČR umožňuje zachytit poruchy 

motorického vývoje u kojenců, avšak v období po ukončené vertikalizaci již neexistuje 

sada testů, která by poruchy ozřejmila, a na preventivních prohlídkách se motorickým 

vývojem lékaři výrazněji nezabývají. Nedojde tak k časnému záchytu nedostatků ve 

vývoji a dítě se doporučí k RHB až po pátém roce života s diagnózou „vadné držení 

těla“. Ve čtyřech až pěti letech mnozí rodiče přihlásí své děti do sportovních kroužků. 

Některé sportovní oddíly kladou na děti již v tomto věku vysokou míru zátěže. Pokud je 

takto zatěžováno dítě, jehož posturální zralost neodpovídá jeho věku, je to živná půda 

pro rozvoj poruch pohybového aparátu a zároveň se významně zvýší riziko úrazovosti 

při tomto sportu. (Nováková, Faladová, 2006; Perič, 2008)

2.5.1 Neurofyziologický podklad posturálního vývoje

V průběhu posturální ontogeneze můžeme sledovat velice úzké propojení 

anatomického, biomechanického a neurofyziologického principu. Biomechanickou 

funkcí rozumíme charakter zatížení kloubů. Neurofyziologickou funkcí rozumíme řídící 

procesy svalů, které umožňují zapojení stabilizační funkce svalů tak, aby toto zatížení 

bylo pro kloubní systém optimální. Svalová funkce je jakýmsi vyjádřením funkce 

řídících procesů. Dalo by se říci, že sval je „zrcadlem“ CNS, přičemž nejlépe o něm 

vypovídají svalové souhry a kvalita a distribuce svalového tonu. Vzhledem k tomu, že

postura je v podstatě schopnost kvalitního zaujmutí polohy v kloubech a jejich zpevnění 

prostřednictvím koordinované svalové aktivity, můžeme říci, že vývoj postury je 

determinován zralostí CNS (Kolář, 2010).

Prenatální vývoj CNS se v podstatě řídí principy vývoje trubicové nervové 

soustavy (tato úprava ja zachována ve spinální míše), ale akcentuje zde princip

cefalizace a především kortikalizace. Hlavní oddíly mozku (rombencefalon, 

mezencefalon a prozencefalon) se postupně vyvíjejí ze tří primárních mozkových 

váčků. Základy spinálních ganglií a ganglií některých hlavových nervů vznikají z tzv. 

gangliové lišty (stejně jako Schwannovy buňky, melanocyty a buňky pia mater).

Motorické projevy prenatálního vývoje CNS jsou ve 2. měsíci svalové kontrakce, ve 3 . 

měsíci pohyby horních a dolních končtin, v 6. – 8. měsíci reakce na taktilní, akustické, 

vizuální a chuťové podněty (Kittnar, 2011). Postnatální vývoj CNS je stimulován a do 
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značné míry i usměrňován přechodem do prostředí bohatého na různé podněty

(Baboučková, 2002).

Nezbytnou podmínkou řádného fungování nervové soustavy je existence a 

správná distribuce myelinu v pochvách axonů nervů. Myelin je v mozku nejvíce 

zastoupen v oblastech bohatých na axony, tedy v bílé hmotě a zajišťuje 

její zrání - myelinizaci. Je rovněž obsažen v trajektoriích a radiacích nervových vláken, 

spojujících mozková centra s dalšími oblastmi, např. kortikospinální dráhy, optické 

radiace apod. Proces myelinizace začíná již intrauterinně kolem pátého fetálního měsíce 

myelinizací hlavových nervů. Při narození je ukončeno zrání a myelinizace 

autonomního nervového systému. Nejrychleji tento proces postupuje v prvních dvou 

letech života, pokračuje však až do třetí až čtvrté věkové dekády (myelinizace některých 

spojů v oblasti okcipitální a frontální). Jedná se tedy o dlouhodobý děj (Kynčl, 2007).

Mozečková šedá hmota se vyvíjí až od 30. gestačního týdne a její vývoj je ukončen 

kolem 1. roku života (Lebl, 2011).

V novorozeneckém období je mozek morfologicky i funkčně nezralý a váží asi 

400g (Kittnar, 2011). V této době velmi rychle probíhá proces myelinizace. Již 

v 1. měsíci myelinizuje bílá hmota mozečku, zvýrazňují se kortikospinální a optické 

trakty a oblasti pre- a postcentrální (Kynčl, 2007). Z hlediska posturálního vývoje se 

vyvíjí držení osového orgánu v lordoticko-kyfotickém zakřivení a nastavuje se 

postavení pánve i hrudníku. Dítě je schopné navázat krátkodobě optický kontakt, ale 

fixace umožňující dítěti orientaci nastupuje až v 6. týdnu. Hlava je v predilekčním 

postavení. V tomto období ještě nejsou přítomny rovnovážné funkce, tj. schopnost 

synchronní aktivity mezi svaly s antagonistickou funkcí. Toto období je tedy 

charakterizováno výskytem některých primitivních reflexů, které jsou organizované na 

spinální, resp. kmenové úrovni. Většina z nich mizí v 6.týdnu, kdy se začínají 

uplatňovat rovnovážné mechanismy (Kolář, 2010).

V průběhu zrání CNS se realizují jednoduché reflexy uspořádané na míšní a 

kmenové úrovni, ale i složité senzomotorické funkční vztahy uspořádané na vyšších 

úrovních řízení. Jedná se o pohybové reakce (motorické odpovědi) CNS na přesně 

definované podněty. Nazýváme je motorické vzory. Při motorickém vývoji se tak 

postupně uplatňují svalové souhry (tělesné držení a cílená lokomoce), které jsou 

v mozku uloženy jako matrice (Kolář, 2010).
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Během kojeneckého období mozek rychle  roste, klesá jeho hydratace. Nervové 

buňky se diferencují. Mozková kůra nabývá na významu, probíhá intenzivní 

psychomotorický vývoj (Baboučková, 2002). Ve třetím měsíci myelinizuje Varolův 

most, ventrální části mozkového kmene, přední raménko vnitřní kapsuly a splenium 

kalózního tělesa. Myelinizují okcipitální subkortikální oblasti (Kynčl, 2007). V této 

době je dokončena první opora. Rovnovážnou aktivací mezi extenční funkcí 

autochtonní muskulatury, flexory osového orgánu a nitrobřišním tlakem je zajištěna 

extenze osového orgánu. Ten je v posturální funkci zajišťován bránicí, břišními svaly a 

svaly pánevního dna. Klíčové je zapojení bránice do posturální funkce. Klouby jsou 

funkčně centrovány (Kolář, 2010). V 6. měsíci jsou myelinizované periferní 

subkortikální oblasti okcipitálních a parietálních laloků. Pokračuje myelinizace 

v centrum semiovale (Kynčl, 2007). Z hlediska posturálního vývoje se v tomto období 

začíná diferencovat nákročná a opěrná funkce. Na opěrné končetině je pohyb vyvolán 

v distálním segmentu směrem k opoře, na straně nákroku zajišťuje svalová funkce 

pohyb proximálního segmentu (Kolář, 2010). V 9. měsíci pokračuje myelinizace 

v centrum semiovale a plně myelinizované jsou subkortikální oblasti frontálních laloků

(Kynčl, 2007).V tomto období se projevuje lezení po čtyřech a pinzetový úchop. 

Z polohy na zádech se vyvíjí šikmý sed (Kolář, 2010). Ve 12 měsíci, kdy se 

myelinizace mozku z velké části podobá stupni myelinizace mozku dospělého člověka, 

se u dítěte objevuje samostatná bipedální lokomoce (Kynčl, 2007; Kolář, 2010)

Ve 36. měsíci dosahuje myelinizace dospělého obrazu mozku (Kynčl, 2007). 

Hmotnost mozku se v tomto období ztrojnásobuje (1200 g) a ve funkci se stále více 

uplatňuje schopnost abstrakce a učení (Kittnar, 2011). 

V předškolním věku (3-6 let) se dokončuje vývoj jemné a hrubé motoriky, jsou 

patrné individuální odlišnosti a projevuje se abstraktní myšlení. V tomto období je pro 

zdravý růst a dozrávání CNS důležitá pohybová aktivita a dostatek zevních podnětů,

jinak dochází k maladaptaci organismu. Pokud tedy nedochází k dostatečnému dráždění 

CNS, dochází k patologickým procesům ve vývoji (změny ve svalových vláknech, 

smyslové vady, růstové poruchy atd.) (Baboučková, 2002). Je dokončena myelinizace 

pyramidových drah, dozrávají funkce mozečku (rovnovážné schopnosti, jemná 

motorika, řeč), uzrávají korové funkce. Období je rovněž významné vývojem obratnosti 

a motorické koordinace. Dochází ke zkvalitnění komplexních pohybů, charakteristický 

je velký kloubní rozsah podmíněný laxicitou vazivového aparátu (Kolář, 2010)
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U 6-ti letých dětí dosahuje hmotnost mozku 1250 g (dolní hranice hmotnosti 

mozku dospělého člověka). Dokončují se arborizace neuronů a jejich myelinizace 

(Kittnar, 2011). Cerebellum je kolem 6 let věku již schopno plné funkce (Kolář, 2010). 

2.6 Motorický vývoj dětí předškolního věku

Motorický vývoj dítěte je podrobně zmapován až po začátek samostatné 

bipedální lokomoce. Toto období popsal Vojta (1995) a zabývá se jím mnoho českých 

i zahraničních publikací. Mnoho z nich popisuje období do 18 měsíců věku jako 

zásadní. Toto období je skutečně klíčové pro diagnostiku hybné poruchy dítěte, bohužel 

se ale často zapomíná, že i další motorický vývoj představuje řadu zásadních změn. 

Přestože v mnoha zahraničních publikacích narůstá zájem výzkumu o toto období, jeho 

význam je zatím spíše podceňován, přestože nesprávné zatěžování v tomto věku může 

přinést nevratné poruchy pohybového aparátu. 

Na konci druhého roku věku by dítě mělo zvládnout rovnovážné pohyby 

(kontrola svalů hlavy, krku a trupu) a samozřejmě chůzi (Gallahue a Ozmun, 1997). 

Vývoj chůze představuje obsáhlou kapitolu. Začátky chůze jsou spíše „během za 

padajícím těžištěm“. Batole není schopné se zastavit bez pomoci jiné osoby nebo 

zachycením se okolních předmětů. Chůze je v tomto období spíše snahou o zabránění 

pádu. Skutečná chůze začíná až ve chvíli, kdy je dítě schopné ji zahájit z volného stoje, 

zastavit ve volném stoji a provést otočku (Vařeka, 2002).

Pro období předškolní (3-6 let) je typické objevování a experimentování 

s pohybovými vlastnostmi vlastního těla. Během tohoto období se dle Gallahue a 

Ozmuna (1997) zdokonalují lokomoční aktivity – běhání, skákání, manipulativní 

aktivity (házení, chytání, kopání) a rovnovážné aktivity (chůze po kladině, stoj na jedné 

DK). Gallahue a Ozmun (1997) uvádí, že ve vývoji těchto fundamentálních 

motorických vzorů by se neměl opomíjet vliv vnějšího prostředí (možnost procvičování, 

povzbuzování, instruktáž). Zralost CNS pro hrubou motoriku je podle Koláře (2009) 

dokončena ve čtyřech letech. V tomto věku již ale nejde jen o proces zrání, ale o 

kombinaci více faktorů. Důležité je si uvědomit, že v předškolním období je vývoj 

dítěte formován mnoha různými vlivy a podléhá daleko více individuální variabilitě 

než-li období novorozenecké a batolecí. Velký vliv má na motorický vývoj dítěte 

prostředí, ve kterém vyrůstá, sociální zázemí, vztah rodičů k pohybové aktivitě a mnoho 

dalších faktorů (Gallahue a Ozmun, 1997).
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Pro optimální vývoj pohybových dovedností je důležité osvojení si vyzrálé 

formy široké škály jednotlivých pohybových dovedností dříve, než-li se dítě začne 

intenzivně věnovat konkrétní sportovní aktivitě (Gallahue a Ozmun, 1997).

2.6.1 Testování úrovně motorického vývoje

Testovacích systémů vytvořených za účelem hodnocení úrovně motorického 

vývoje v předškolním věku v literatuře mnoho nenajdeme. Ještě těžší je se podle těchto 

testů řídit, protože každý z nich má jinak určené tzv. vývojové normy

(liší se i v jejich statistickém vyjádření),  každý z výzkumů se liší v charakteristice

sledované populace i počtu probandů zahrnutých do výzkumu pro vytvoření nové 

normy. Uvádím stručnou charakteristiku nejpoužívanějších testovacích systémů.

Testovací systém podle Gessela

Tento testovací systém slouží jako depistáž případné patologie 

psychomotorického vývoje. Slouží k testování dětí ve věku 4 týdny – 42 měsíců. 

V systému je hodnocena motorika (postura, lokomoce, úchop), sociální reakce, 

komunikace a adaptabilita. Test je rozdělen do 25 vývojových stadií (první stadium je 

4 týdny a další stadia se s v věkem prodlužují). Motorický projev dítěte je pak 

porovnáván s výsledky testované populace. Pokud se vyskytuje ve stejném období jako 

u 65 – 84 % testované populace, je pokládán za normální. Test vyhodnocuje jednotlivě 

všechny čtyři oblasti a porovnává tak homogenitu vývoje (Nováková, Faladová, 2006).

Denverský vývojový screening 

Rovněž slouží jako depistáž patologických změn ve vývoji dítěte. Testuje děti ve 

věku 2 týdny – 6 let a 4 měsíce. Hodnotí sociální kontakt, adaptovanou jemnou 

motoriku, jazyk a hrubou motoriku. Skládá se ze 105 zkoušek složených chronologicky 

podle vývoje. Průběh testování probíhá ve prospěch komfortu dítěte. Pokud dítě nechce 

spolupracovat, lze započítat některé ze zkoušek jako provedené i pouze na základě 

svědectví rodičů. Jednotlivé výsledky jsou zaznamenávány graficky a dílčí zkoušky jsou 

hodnoceny jako uspěl, neuspěl, odmítl testování. Z výsledků všech položek se vytvoří 

globální schéma, které je porovnáno s věkem dítěte a vychází z „opoždění“ v každé ze 

čtyř oblastí. Celkové výsledek se pak označuje jako normální, diskutabilní, abnormální 

či nemožný hodnocení. Normy zohledňují i pohlaví a intelektuální úroveň rodičů  

(Nováková, Faladová, 2006).
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Škála dětského vývoje podle Beyleyové

Slouží k včasnému odhalení případných patologických změn ve vývoji. Je 

určena pro děti od narození do 42 měsíců. Je to systém založený na velmi přesných 

vývojových normách. Aktualizovaná verze – Bayley II hodnotí tři oblasti – mentální 

úroveň, motorický vývoj (zahrnuje koordinaci, tělesnou kontrolu, manipulační jemnou 

motoriku, posturální úroveň a stereognozii) a jakousi jejich nadstavbu, která obsahuje 

hodnocení pozornosti, soustředění, emoční regulace a kvality motoriky. Pro každou 

zkoušku existuje konkrétní věk, ve kterém 50% populace uspělo a poté 2 extrémní 

hodnoty, které odpovídají 5% a 95% úspěšnosti této zkoušky v hodnocené populaci. 

V r. 2005 byl systém aktualizován na Bayley III, jehož normy jsou standardizovány 

i pro různé skupiny onemocnění (Nováková, Faladová, 2006).

Funkční motorický test podle Laurence Vaivre – Douret (2001)

Vznikl na základě studia 8 testovacích systémů (včetně výše uvedených). Je to 

test čistě motorický, jehož cílem je určit funkční motorický věk. Zahrnuje 128 položek a 

je rozdělen na dvě části: posturo-lokomoční část a část hodnotící úchop a 

vizuomotorickou koordinaci. Je určen pro děti do 4 let, tedy i pro období po ukončené 

vertikalizaci. Test hodnotí motorický vývoj. Jednotlivé zkoušky jsou řazeny podle 

průměrného věku, kdy se daná funkce objeví a jsou hodnoceny jako uspěl/neuspěl. Test 

je finančně nenáročný a aplikovatelný v běžné ordinaci. 

Movement assessment battery for children (Henderson, Sugden 1992)

V současnosti je ve světě asi nejpoužívanějším testem pro hodnocení hrubé 

motoriky předškolních dětí. (Šlachtová, 2010). Zabývá se kvalitativním i kvantitativním

hodnocením dětského projevu zahrnujícího 3 složky: jemnou motoriku, míčové 

dovednosti a statickou a dynamickou rovnováhu. Výsledky jsou porovnány s normami 

USA pro děti ve věku 4 – 12 let. Provedení testu trvá cca 30 min. Test je přizpůsoben 

ke čtyřem věkovým skupinám, každá zahrnuje 8 položek, které by dítě mělo zvládnout 

v daném věku. Kvantitativní projev každé položky, např. čas dokončení se hodnotí od 

0 (nejlepší) do 5 (nejhorší) a kvalitativní stránka provedení je zaznamenána použitím 

standardních norem. Výsledek všech položek v dané skupině se sečte a je porovnán 

s normami. Hodnotí se dále jako typický, podezřelý a se zřejmou poruchou

(Johnston, 2006). 
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V r. 2007 vznikla aktualizovaná verze testu (MABC-2), která rozšířila věkové 

rozpětí použití testu na 3 - 16 let a 11 měsíců. Jeho validita zatím ale nebyla prověřena 

výzkumem. Test je ale finančně náročný, neboť vyžaduje zakoupení specifických 

pomůcek a manuálu (Brown and Lalor, 2009).

Charlop-Atwell Scale of Motor Coordination

Jedná se o relativně jednoduchou, rychlou škálu pro hodnocení hrubé motoriky 

dětí od 4 do 6 let, pro kterou není zapotřebí zvláštního vybavení. Obsahuje 

6 zkoušek – např. stoj na špičkách, výskok s otočením, skákání na jedné noze apod.. 

Test byl prověřen na 201 dětech různého pohlaví, rasy a motorické úrovně. Vykazuje 

vysokou míru validity (Charlop CW., Atwell M., 1980).

Dalšími testy jsou např. BOT-2 Bruininks-Oseretsky Test of motor Proficiency, 

Second Edition (Deitz, Kartin, Kopp, 2007), Pediatric Evaluation of Disability

Inventory, Peabody Developmental Motor Scales, Motoriktest für vier- bis sechsjährige 

Kinder (Zimmer & Volkamer, 1987) a mnoho dalších. V běžné praxi ale narážíme na 

řadu limitujících faktorů, které neumožňují standardizované testy použít. Většina z nich 

vyžaduje zakoupení speciálních manuálů a pomůcek (např. systém podle Gessela 

vyžaduje 12 pomůcek), jejichž ceny přesahují možnosti běžné fyzioterapeutické 

ambulance. Dále jsou i časově a prostorově  náročné a mnoho z nich testuje jen kvantitu 

bez ohledu na kvalitu provedení. Testy rovněž postrádají vyšší specifitu testování, 

neboť bývají určeny pro příliš široké věkové spektrum (Šlachtová, 2010).

2.6.2 Testování motorického vývoje v atletických přípravkách

V atletických přípravkách se žádné testování pohybového projevu dítěte 

neprovádí, ani ve sportovní literatuře nenajdeme žádné standardizované testy pro děti 

předškolního věku, které by se za tímto účelem daly použít. Výkonnost se posuzuje 

pouze na závodech, ty jsou ale koncipovány většinou až pro děti mladšího školního 

věku. Jedniným testem, který by mohli trenéři atletických přípravek teoreticky použít je 

Unifittest, který v ČR existuje od r. 1988. Jedná se o testový systém motorických 

dovedností určený pro děti i dospělé. Je určen pro terénní testování v hodinách tělesné 

výchovy, ale i ve fitcentrech apod.. Poprvé byl vydán v r. 1993, obsahuje popis 

motorických testů a výkonnostní normy pro děti a mládež od 6 do 20 let, ale i pro 

dospělé do 60 let. V USA se v současné době používá testový program „Physical Best“
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(Aahperd, 1989), v Evropě potom Eurofit pro mládež a Eurofit pro dospělé 

(Chytráčková, 2002).

U dětí od 6 do 14 let se v Unifittestu hodnotí tyto pohybové dovednosti: skok 

daleký, leh-sed, 12 min. běh, vytrvalostní člunkový běh (min) a člunkový běh 4 x 10 m 

(s). S věkem se testované parametry mírně obměňují (od 15 let se přidávají 

shyby - u chlapců počet a u děvčat výdrž v sekundách, od 31 let se měří i hloubka 

předklonu apod.).  Normy vycházejí z výzkumů provedených u školní a vysokoškolské 

mládeže v osmdesátých letech a u starší populace v sedmdesátých a potom 

i v devadesátých letech (Chytráčková, 2002). Pro ilustraci přidávám tabulku 

standardizovaných norem těchto pohybových dovedností pro chlapce ve věku 6 let 

(viz příloha).

2.7 Sportovní příprava dětí předškolního věku

První etapa sportovního tréninku (tedy doba, kdy se dítě seznamuje s daným 

sportem) má velký význam pro pozdější trénink, nejvíce v zájmu dítěte o sport. Měla by 

podporovat optimální psychický a tělesný rozvoj dítěte, upevňovat jeho zdraví, zajistit 

všestranný pohybový rozvoj a vytvořit kladný vztah k pravidelnému cvičení a tréninku. 

V každém sportovním odvětví tato příprava začíná v jiném věku (od 4 do 6 let) a končí 

kolem 10 let. Existují dvě základní koncepce tréninku dětí: raná specializace a trénink 

přiměřený věku (Perič, 2008).

V koncepci rané specializace je na děti pohlíženo jako na malé dospělé. Trenér 

klade na děti vysoké požadavky. A to nejen v oblasti fyzické, ale i emoční a psychické.

Trénink je od počátku specializovaný, a tak není divu, že tento typ monotónního 

zatížení přináší nemalá zdravotní rizika. Často dochází k vývoji svalových dysbalancí, 

které mohou vést i k vážným poruchám ve vývoji kostry, kloubů a svalového aparátu. 

Dalším rizikem je limitace v pozdějším tréninkovém rozvoji. Dojde-li k předčasnému 

vyčerpání adaptačních podnětů a dítě nedosáhne takového výkonu, jakého by mohlo 

dosáhnout, kdyby byl trénink postupný, přiměřený a zpočátku všestranný. Problémy 

bývají i psychického rázu. Často dochází k „syndromu vyhoření“. Pro děti není důležité 

vyhrát, ale co nejvíce si zasoutěžit. Pokud trenéři a rodiče naopak tlačí děti do vítězství, 

má to za následek ztrátu motivace a předčasné ukončení sportovní kariéry (Perič, 2008).
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Trénink odpovídající vývoji naopak chápe, že děti nemohou zvládat ihned vše, 

výkon je chápán jako perspektivní cíl, důraz se klade na elán při soutěžích, radost 

a prožitek dětí. Tento typ tréninku je samozřejmě zdravější a trvale vede k dosažení 

vyšších cílů. Bohužel se s ním v praxi setkáváme méně často (Perič, 2008).

2.8 Atletické přípravky v ČR – náplň, cíle, požadavky

V květnu r. 2010 zahájil Český atletický svaz projekt atletických přípravek.

Hlavní cílovou skupinou jsou děti od 5 do 11 let. Nejmenším dětem se doposud 

v atletice nevěnovala žádná systematizovaná péče (Varhaník, 2010).

Dnešní sportovní nabídka pro děti tohoto věku je velmi pestrá – plavání, hokej, 

fotbal, moderní gymnastika, tenis atd. Atletika je však jiná v tom, že nenutí děti 

ke specializaci, ale rozvíjí jejich všestrannost. Běh, skok, hod atd. jsou pohybové 

aktivity, které jsou základem pro jakýkoliv sport. Atletické školky a přípravky nyní 

fungují přibližně ve 120 oddílech po celé ČR a v současné době je navštěvuje cca 

10 000 dětí (Varhaník, 2010).

Většina rodičů přivedla děti do atletické přípravky proto, že si myslí, že se jedná 

o všestrannou pohybovou přípravu. Jen necelých 10% rodičů by si přálo, aby se dítě 

v budoucnu účastnilo soutěží a hlavně, aby je vyhrávalo. 70% rodičů hodnotí své děti 

po tréninku jako radostné nebo spokojené (Vindušková, Křivohlavá, 2010).

Pokud jde o výběr atletických talentů, nejedná se o jednorázovou záležitost. 

Musíme děti sledovat, vést je, nechat je projevit se ve sportovní činnosti a o talentu 

bychom se měli vyslovovat později. Podle názorů mnoha odborníků není pro budoucí 

sportovní kariéru tak důležité, v jakém věku dítě se sportovní přípravou začne, mnohem 

důležitější je obsah této přípravy a zamezení brzkého opotřebování dětského organismu. 

Pokud je tréninkový plán již od raného věku příliš specializovaný, projeví se zpravidla 

strmým nárůstem výkonnosti, dítě však nikdy nedosáhne takové úrovně, které by mohlo 

dosáhnout o pár let později, kdyby byl trénink všestranný, přiměřený věku a 

schopnostem dítěte. Na základě všestranné připravenosti je budování specializace 

mnohem úspěšnější (Kovář, Hlavatá, 2004).
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3 Metodologie

3.1 Základní použitý metodologický princip

Diplomová práce má formu experimentální studie. Podstatou experimentu bylo 

zhodnotit posturální stabilizaci a úroveň motorického vývoje dětí, které začaly 

v předškolním věku s atletickou přípravou, a to před začátkem přípravy a po 4 měsících 

tréninku. Experiment byl proveden pomocí souboru testů sestaveného pro účely 

diplomové práce. 

Projekt byl schválen etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 0150/2011 

(viz příloha). 

3.2 Zkoumaná populace

Výzkumu se zúčastnilo 38 zdravých dětí ve věkovém rozmezí 5-6 let. 

19 probandů bylo v základní skupině a 19 probandů bylo ve skupině kontrolní. Pohlaví 

nehrálo ve výběru probandů roli.  Děti v základní skupině byly členy atletické přípravky 

TJ Dukla a TJ Slavia. Děti v kontrolní skupině byly děti navštěvující mateřskou školu

Trojická, Praha 1 a několik dětí bylo vybráno z řad mých příbuzných a známých

(žáci 1. třídy ZŠ). Děti v kontrolní skupině neprovozovaly převážně žádnou sportovní 

aktivitu, jen několik dětí provozovalo jinou sportovní aktivitu než atletiku. Výběr byl 

založen na dobrovolné spolupráci rodičů a dětí.

Prvního měření se zúčastnilo 38 dětí, z nichž se k druhému měření

11 nedostavilo. Výsledky byly zpracovány z dat 26 probandů.

Rodiče všech testovaných dětí byli poučeni o způsobu a účelu testování, 

podepsali informovaný souhlas (vzor viz příloha) a odpověděli na otázky týkající se

sportovních aktivit dítěte.

3.3 Měřící techniky a metody sběru dat

Pro realizaci experimentu byl použit soubor 4 testů. Testy jsem vybrala na 

základě poznatků získaných ze studia o testech hodnotících motorický vývoj a vývoj 

postury. 
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Měření bylo provedeno v období říjen-únor 2012, dvakrát v odstupu 4 měsíců. 

Hodnocení prováděli 2 fyzioterapeutky nezávisle na sobě. Během testování jsme se 

snažily zajistit klid a ticho pro dobrou úroveň koncentrace dětí. Jednotlivé zkoušky byly 

dětem demonstrovány, avšak jen v náznaku, aby děti zaujaly svoje specifické držení, 

které je jim vlastní. Rodiče byli u testování přítomni výjimečně, pokud měli zájem se o 

motorickém vývoji dítěte něco dozvědět. Jejich přítomnost nenarušila koncentraci dětí, 

naopak.

Výsledky testů byly zanášeny do připravených formulářů, kde byly uvedeny 

jednotlivé zkoušky a klíč k jejich hodnocení. Jednotlivé zkoušky byly hodnoceny 

následovně:

3.3.1 Test polohy na čtyřech (Kolář, 2010)

Test se používá pro vyšetření posturální nedostatečnosti. Hodnotí kvalitu způsobu 

zapojení svalové funkce a posuzuje tuto funkci během stabilizace. 

Výchozí pozice:

Dítě stojí s oporou o dlaně a přední část chodidel (na hlavičkách prvního 

a pátého metatarsu). Opora o chodidla je na šíři ramen.

Provedení:

Sledujeme postavení jednotlivých segmentů a způsob opory při nekorigovaném zaujetí 

požadované polohy.

Optimální provedení:

Zápěstí, loketní a ramenní klouby a lopatky jsou v centrovaném postavení, takže 

se dlaně opírají o podložku celou plochou rovnoměrně.

Lopatky jsou v kaudálním postavení fixovány k hrudníku, páteř je napřímena 

a hlava je v prodloužení páteře.

Hlezenní, kolenní a kyčelní klouby jsou v centrovaném postavení v jedné ose. 

Střed kolen směřuje nad středy nohou, tj. nad třetí prsty. Opora je rovnoměrně 

rozprostřena mezi hlavičkou prvního a třetího metatarsu.
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Způsob testování:

Tabulka 1: Test č. 1, hodnocení

Projev insuficience Hodnocení

Kyfotizace Lp a Thp, deklinace Cp (jedinec nedokáže napřímit páteř)

Laterální a dolní části lopatek odstávají od hrudníku

Lopatky jsou elevovány

Dolní úhly lopatek jsou zevně rotovány

Ramena ve vnitřní rotaci

Opora ruky více v oblasti hypothenaru

Lemury ve vnitřní rotaci

Postavení kolen mimo střed nohy

Opora nohy v přední části nerovnoměrná

Hodnocení:

0 – projev insuficience není přítomen (optimální provedení)

1 - znak je přítomen mírně (lehká insuficience)

2 - znak je přítomen výrazně (značná insuficience)

3.3.2 Test stoje na jedné dolní končetině (Šlachtová, 2010)

Tato položka testující statickou rovnováhu hodnotí posturální stabilitu 

vzpřímeného stoje, tedy předpoklad nutný pro následný rozvoj chůze a běhu.

Výchozí pozice:

Jedna DK je stojná, druhá DK je elevovaná v sagitální rovině do 90 ° flexe 

v kyčelním i kolenním kloubu, HKK jsou volně spuštěny podél těla. 

Provedení:

Dítě je vyzváno, aby se co nejdéle udrželo ve stoji na jedné DK 

(nejdéle však 20 s). Samo si zvolí, kterou DK začne, a tuto stojnou DK označíme jako 

preferovanou. Jsou testovány obě DKK. Pokud je dítě extrémně nestabilní již zpočátku, 

dáme mu dopomoc k ustálení pozice. 

Optimální provedení:

Stabilní stoj, kde mírné výchylky těžiště s kompenzačními souhyby trupu anebo 

horních končetin jsou tolerovány.
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Nevyskytují se výrazně symetrické ani asymetrické souhyby hlavy (v obličeji 

zejména rty, jazyk), trupu, horních ani dolních končetin (výrazné kompenzační manévry 

pro udržení rovnováhy).

Snadno porozumí instrukci, zaujme výchozí pozici, vydrží stát a soustředit se po 

celou dobu na provedení úkolu.

Provedení úkolu na obou DKK je relativně vyrovnané. (Šlachtová, 2010).

Způsob testování:

Tabulka 2: Test č. 2, hodnocení

Projev insuficience LDK PDK

Hlava  - asociovaný souhyb (jazyk, rty)

Trup – výchylky

Stojná DK - posun z místa

Elevovaná DK - vnitřní rotace v kyčli

Horní končetiny - ABD v rameni, asociovaný souhyb do pěsti

Nesoustředěnost, nepozornost

Hodnocení:

0 – projev insuficience není přítomen (optimální povedení)

1 – znak je přítomen mírně

2 – znak je přítomen výrazně

3.3.3 Test poskoků na jedné dolní končetině v kruhu (Šlachtová, 

2010)

Test odráží především schopnost rovnováhy a koordinace s většími nároky na 

řízení, dále motorické plánování, krátkodobou motorickou paměť, schopnost vyvinout 

a udržet rytmus.

Výchozí pozice: 

Dítě stojí na jedné DK v kruhu o průměru 60 cm, druhá DK je elevovaná mírně 

nad zemí.

Provedení:

Dítě je instruováno k 10 bezprostředně za sebou opakovaným poskokům na 

jedné dolní končetině ve vymezeném kruhu o průměru 60 cm. Samo si zvolí, kterou DK 
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začne, a tuto stojnou DK označíme jako preferovanou. Jsou testovány obě DKK. 

(Atwell CW., Charlop M., 1980) 

Optimální provedení:

Dítě provádí rytmické poskoky v kruhu s minimálním posunem po vytyčeném 

prostoru kruhu.

Výška výskoku je dána adekvátním odvíjením DK ve fázi odrazu, měkký (tichý) 

dopad.

Elevovanou DK dítě udrží ve vzduchu bez doteku země mezi opakováním 

poskoků.

Ve fázi odrazu jsou přítomny mírné synkinetické souhyby HKK pomáhající 

výskoku.

Nevyskytují se výrazné symetrické ani asymetrické souhyby hlavy (v obličeji 

zejména rty, jazyk), trupu, horních ani dolních končetin (výrazné kompenzační manévry 

pro udržení rovnováhy).

Dítě snadno porozumí instrukci, zaujme výchozí pozici a bez výrazného 

silového úsilí provede úkol na obou DKK.

Provedení úkolu na obou DKK je relativně vyrovnané.

Způsob testování:

Tabulka 3: Test č.3, hodnocení

Projev insuficience LDK PDK

Hlava  - asociovaný souhyb (jazyk, rty)

Trup  - výchylky

Odrazová DK - chybí odvíjení při odrazu a měkkost dopadu

Elevovaná DK - vnitřní rotace v kyčli

Horní končetiny - celkové souhyby HKK, souhyby rukou v pěst

Nerytmické skoky

Celkový dojem: celková koordinace (0 – dobrá, 2 – špatná)

Hodnocení:

0 – projev insuficience není přítomen

1 – znak je přítomen mírně (lehká insuficience)

2 – znak je přítomen výrazně (značná insuficience)
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3.3.4 Test flexe trupu (Kolář, 2010)

Test se používá pro vyšetření posturální nedostatečnosti. Hodnotí kvalitu způsobu 

zapojení svalové funkce a posuzuje tuto funkci během stabilizace. 

Výchozí pozice: 

Dítě je na podložce vleže na zádech. 

Provedení:

Dítě provede pomalou flexi krku a postupně i trupu. Palpujeme dolní nepravá 

žebra v medioklavikulární čáře a hodnotíme jejich souhyb.

Sledujeme chování hrudníku během flekčního pohybu.

Optimální provedení:

Při flexi krku se aktivují břišní svaly a hrudník zůstává v kaudálním postavení. 

Při flexi trupu se rovnoměrně aktivuje skupina břišních svalů.

Způsob testování:

Tabulka 4: Test č.4, hodnocení

Projev insuficience

1 – Při flexi hlavy kraniální synkineza hrudníku a 

klíčních kostí

2 – Při flexi trupu laterální pohyb žeber a konvexní 

vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, flexe probíhá 

v nádechovém postavení hrudníku

3 – Diastáza břišní

4 – Aktivace horní části m. rectus abdominis a laterální 

skupiny břišních svalů

Hodnocení:

0 – projev insuficience není přítomen

1 – znak je přítomen mírně (lehká insuficience)

2 – znak je přítomen výrazně (značná insuficience)

3.4 Sběr dat

Testy byly prováděny na stadionech sportovního klubu TJ Dukla a TJ Slavia 

při odpolední hodině tréninku, v mateřské škole Trojická v dopoledních hodinách,
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a u dětí z řad příbuzných a známých rovněž dopoledne. Vyhodnocení provedli 

dva hodnotitelé nezávisle na sobě ve stejný den, děti byly měřeny každým hodnotitelem 

zvlášť, tzn. každý test vykonaly dvakrát. Výkony některých dětí byly zdokumentovány 

videozáznamem nebo fotografiemi. Pro sběr dat byly využity následující pomůcky: 

testový formulář, samolepky, krejčovský metr.

3.5 Analýza dat

Záznamy obou hodnotitelů byly zpracovány a porovnány. Výsledky cílové

skupiny byly porovnány v obou měřeních u každého probanda s výsledky skupiny 

kontrolní. Předpokladem pro správný záznam dat bylo seznámení hodnotitelů s testy a 

zkušenost s pozorováním zkoumaných posturálních projevů. 

3.6 Statistické zpracování dat

Nejprve jsme vypočítali míru shody a korelace dvou hodnotitelů, abychom dále 

mohli pracovat se všemi daty. Vzájemný rozdíl v testování dvou pozorovatelů jsme 

spočítali za pomoci Wilcoxonova párového testu. K ověření jsme použili statistický 

program R (programovací jazyk a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a jejich 

grafické zobrazení). Pro výpočet korelace mezi dvěma hodnotiteli jsme použili 

Spearmanův korelační koeficient. Abychom vypočetli, zda u obou skupin proběhla za 

dobu čtyř měsíců stejná   změna, použili jsme Welchův dvouvýběrový t-test 

(Welch, 1997). Změnu u jednotlivých parametrů všech testů jsme prokázali pomocí 

Wilcoxonova párového testu. Pro porovnání výsledku testu se známkou trenéra jsme 

spočítali průměr bodů z každého testu pro každé dítě v přípravce a tyto průměry jsme 

pro každého probanda sečetli. Tím jsme dostali číslo v rozmezí 0,2 – 3,6 pro každé dítě, 

které jsme porovnali se známkou trenéra.
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4 Výsledky

4.1 Výzkumný soubor

Výsledky byly zpracovány z dat 26 probandů, 13 probandů bylo ve skupině 

cílové a 13 ve skupině kontrolní. Cílová skupina dále označena jako ”přípravka“ 

zahrnuje 13 dětí z 2 různých atletických přípravek. Kontrolní skupina dále označena 

jako ”nesportující“ zahrnuje 13 dětí z mateřské a základní školy, které ve většině 

neprovozují žádnou pravidelnou cílenou sportovní aktivitu.

Tabulka 5: Charakteristika výzkumného souboru

Přípravka Nesportující

Věkové rozmezí 5 let 3 měsíce – 6 let 5 měsíců 5 let 3 měsíce – 6 let 6 měsíců

Základní pohybová aktivita 8 dětí atletickou přípravku 

navštěvuje již 1 rok

5 dětí začalo navštěvovat 

atletickou přípravku v období 

prvního měření

10 dětí neprovozuje žádný 

sport

Ostatní pohybové aktivity 7 dětí žádné

4 děti 1 x týdně plavání

1 dítě 1 x týdně tenis

1 dítě 1 x týdně tanec

1 dítě 2x týdně fotbal

1 dítě 2 x týdně JIU-JITSU

1 dítě 1x týdně plavání

4.2 Posouzení shody a korelace dvou hodnotitelů

Testy byly hodnoceny dvěma hodnotiteli nezávisle na sobě. Dítě provedlo 

jednotlivé testy 2x, s každým hodnotitelem zvlášť. Vzhledem k tomu, že výsledky 

jednotlivých testů byly zpracovány jako součet hodnocení obou hodnotitelů, bylo třeba 

nejprve vypočítat, jestli se hodnotitelé mezi sebou vzájemně shodují nebo je mezi nimi 

alespoň dostatečná míra korelace. Pro výpočet vzájemné shody jsme použili

Wilcoxonův párový test (Anděl, 2005) a pro ověření statistický program R

(programovací jazyk a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a jejich grafické 

zobrazení). Podle Wilcoxonova párového testu se s pravděpodobností 2,119%
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dopustíme chyby, když zamítneme hypotézu, že se hodnotitelé mezi sebou nelišili. 

Hodnotitelé se tedy mezi sebou v hodnocení statisticky významně lišili

(Wicoxonův test, V=66392, p=0,02119). Vypočítali jsme tedy ještě korelační koeficient 

a zjistili jsme, že výsledky dvou hodnotitelů mezi sebou korelují 

(Spearmanův koeficient = 0,72). 

Nejvyšší míru korelace mezi dvěma hodnotiteli jsme naměřili u 3. testu,

dále u 2. a 1. testu, u 4. testu byla míra korelace nejnižší (viz tabulka č.6).

Sice tedy nelze statisticky potvrdit, že se hodnotitelé shodují, ale výsledky obou 

hodnotitelů spolu korelují, proto můžeme s daty dále pracovat. 

Tabulka 6: Korelace mezi dvěma hodnotiteli

Testy  Spearmanův koeficient p

Test č. 1 0,69 0,0000

Test č. 2 0,70 0,0000

Test č. 3 0,75 0,0000

Test č. 4 0,61 0,0001

Spearmanův koeficient = hodnota od -1 do 1, čím je vyšší, tím více spolu 

výsledky korelují, p-hodnota zde ukazuje velkou míru průkaznosti (téměř 100%).

4.3 Výsledky jednotlivých testů v 1. a 2. měření a jejich 

rozdíl

Každý test obsahoval různý počet parametrů, které byly hodnoceny 0 až 2 body.

Čím více bodů proband za daný parametr dostal, tím výraznější byl projev insuficience

daného parametru. Můžeme tedy říci, že se jednalo o „trestné body“. 0 bodů z testu 

znamenalo jeho dokonalé zvládnutí, dosažení max. počtu bodů z testu znamenalo 

výraznou insuficienci posturálních funkcí. Každý test měl jiný maximální počet bodů 

v závislosti na počtu zkoumaných parametrů. Výsledky za test jsou součtem hodnocení 

obou hodnotitelů, max. možný počet dosažených bodů z testu tedy násobíme dvěma:

Test č.1 – maximum bodů: 18 (9 parametrů) x 2 = 36

Test č. 2. – maximum bodů: 12 (6 parametrů) x 2 = 24

Test č. 3 – maximum bodů: 14 (7 parametrů) x 2 = 28

Test č. 4 – maximum bodů: 8 (4 parametry) x 2 = 16
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4.3.1 Přípravka

V tabulkách jsou uvedeny výsledky pro jednotlivé probandy zvlášť pro první a 

druhé měření. Rozdíl mezi měřeními je vyjádřen v bodech a následně procentuálně. 

P1 – P13 je označení pro jednotlivé probandy v přípravce.

Tabulka 7: Přípravka - výsledky testů pro jednotlivé probandy, 1. měření

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Test č.1 18 14 15 13 17 8 17 15 11 13 6 5 7

Test č.2 4 15 6 27 9 4 16 18 35 11 8 6 17

Test č.3 14 34 4 14 19 18 23 33 56 17 28 39 25

Test č.4 6 7 8 4 7 2 10 4 7 7 6 2 9

Tabulka 8: Přípravka - výsledky testů pro jednotlivé probandy, 2. měření

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Test č.1 10 3 10 7 10 0 13 12 6 7 0 0 2

Test č.2 5 2 7 13 4 3 6 14 19 4 4 3 12

Test č.3 6 8 0 0 13 1 18 20 36 6 15 36 10

Test č.4 2 1 2 5 4 0 7 5 7 3 3 4 3

Tabulka 9: Přípravka - rozdíly mezi 1. a 2. měřením

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Test č.1 8 11 5 6 7 8 4 3 5 6 6 5 5

Test č.2 -1 13 -1 14 5 1 10 4 16 7 4 13 5

Test č.3 8 26 4 14 6 17 5 13 20 11 13 3 15

Test č.4 4 6 6 -1 3 2 3 -1 0 4 3 -2 6

Tabulka 10: Přípravka - rozdíly mezi 1. a 2. měřením v %

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Test č.1 44 79 33 46 41 100 24 20 45 46 100 100 71

Test č.2 -25 87 -17 52 56 25 63 22 46 64 50 81 29

Test č.3 57 76 100 100 32 94 22 39 36 65 46 8 60

Test č.4 67 86 75 -25 43 100 30 -25 0 57 50 -100 67

4.3.2 Nesportující

V tabulkách jsou uvedeny výsledky pro jednotlivé probandy zvlášť pro první a 

druhé měření. Rozdíl mezi měřeními je vyjádřen v bodech a následně procentuálně. 

P14 – P26 je označení pro jednotlivé nesportující probandy z mateřské a základní školy.
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Tabulka 11: Nesportující - výsledky testů pro jednotlivé probandy, 1. měření

Tabulka 12: Nesportující - výsledky testů pro jednotlivé probandy, 2. měření

Tabulka 13: Nesportující - rozdíly mezi 1. a 2. měřením

Tabulka 14: Nesportující - rozdíly mezi 1. a 2. měřením v %

4.3.3 Rozdíl mezi skupinami

U většiny dětí došlo ke zlepšení v provedení testů, ale u některých probandů 

došlo dokonce ke zhoršení (záporná hodnota). Celkově se však obě skupiny po čtyřech 

měsících v motorickém projevu zlepšily, míra zlepšení však byla u každé skupiny a 

testu jiná. K prokázání rozdílu ve výsledcích obou skupin pro každý test jsme použili 

Welchův dvouvýběrový t-test, kde t = testová statistika, df = počet stupňů volnosti 

a p = p-hodnota, tedy nejnižší hladina, na které se hypotéza ještě zamítá, zde p0,05.

P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26

Test č.1 7 15 14 6 10 18 19 16 9 7 5 11 15

Test č.2 7 10 34 11 20 12 37 12 35 30 27 5 8

Test č.3 2 4 50 2 30 49 50 41 53 45 20 50 25

Test č.4 3 6 16 2 5 12 12 8 8 5 9 9 9

P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26

Test č.1 6 14 26 5 6 9 15 14 9 12 3 9 11

Test č.2 7 8 21 3 7 7 31 2 28 12 18 9 11

Test č.3 21 5 40 7 26 30 48 26 45 31 15 38 14

Test č.4 4 5 16 2 5 12 14 12 11 10 8 9 6

P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26

Test č.1 1 1 -12 1 4 9 4 2 0 -5 2 2 4

Test č.2 0 2 13 8 13 5 6 10 7 18 9 -4 -3

Test č.3 -19 -1 10 -5 4 19 2 15 8 14 5 12 11

Test č.4 -1 1 0 0 0 0 -2 -4 -3 -5 1 0 3

P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26

Test č.1 14 7 -86 17 40 50 21 13 0 -71 40 18 27

Test č.2 0 20 38 73 65 42 16 83 20 60 33 -80 -38

Test č.3 -950 -25 20 -25 13 39 4 37 15 31 25 24 44

Test č.4 -33 17 0 0 0 0 -17 -50 -38 -100 11 0 33
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U prvního testu jsme spolehlivě prokázali rozdíl ve výsledcích obou skupin 

(t = 3.385, df = 15.96, p-value = 0,001895). Obě skupiny se v provedení testů zlepšily, 

u přípravky byl tento pokrok ale mnohem výraznější (viz graf č.1). U 2. testu došlo

u obou skupin k téměř stejnému zlepšení (t = 0,1917, df = 23.697, 

p-value = 0,4248) (viz graf č. 2).

U 3. testu jsme opět prokázali výrazný rozdíl v míře zlepšení v testech mezi 

oběma skupinami (t = 1,8336, df = 21,006, p-value = 0,04046) (viz graf č. 3). Rovněž 

u 4. testu jsme prokázali výrazný rozdíl zlepšení (t = 3,356, df = 22,79, 

p-value = 0,001379). U nesportující skupiny jsme dokonce zaznamenali negativní 

hodnoty, tedy zhoršení ve výsledcích 4. testu (viz graf č. 4).

V závorkách na ose y jsou uvedeny maximální možné hodnoty, kterých mohla 

skupina dosáhnout.

Graf 1: Test č. 1, rozdíl mezi 1. a 2. měřením           Graf 2: Test č. 2, rozdíl mezi 1. a 2. měřením
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Graf 3: Test č. 3, rozdíl mezi 1. a 2. měřením              Graf 4: Test č. 4, rozdíl mezi 1. a 2. měřením

4.4 Změny v jednotlivých parametrech všech testů

Rozdíly mezi 1. a 2. měřením v jednotlivých parametrech jsme znázornili

graficky (jedná se o součet hodnocení všech dětí ve skupině pro daný parametr v 1. a 2. 

měření). Maximální hodnota, kterou mohla skupina získat, bylo 52 bodů za parametr. 

Wilcoxonovým párovým testem jsme testovali průkaznost (p), tedy pravděpodobnost 

chyby 1. druhu (tj. pokud zamítneme nulovou hypotézu, že není rozdíl mezi 1. a 2. 

měřením, dopustíme se chyby). Hodnota pravděpodobnosti p by měla být menší než 

0,05 (tedy 5%), abychom mohli přijmout alternativní hypotézu, tj, že mezi 1. a 2. 

měřením je rozdíl. Statisticky průkazná data (kdy je hodnota p  0,05) jsou vyznačena 

tučně. Z je testovací kritérium.

Test č. 1:  Test polohy na čtyřech

Tabulka 15: Přípravka, 1. test: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z p

1 - kyfotizace Lp a Thp, deklinace Cp 2,47 0,0133

2 - laterální a dolní časti lopatek odstávají od hrudníku 1,50 0,1336

3 - lopatky jsou elevovány 1,79 0,0736

4 - dolní úhly lopatek jsou zevně rotovány 1,22 0,2207

5 - ramena ve vnitřní rotaci 1,51 0,1306
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6 – opora ruky více v oblasti hypothenaru 2,27 0,0233

7 – lemury ve vnitřní rotaci 2,04 0,0412

8 - postavení kolen mimo střed nohy 2,27 0,0233

9 – opora nohy v přední části nerovnoměrná 1,79 0,0736

Tabulka 16: Nesportující, 1. test: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z P

1 - kyfotizace Lp a Thp, deklinace Cp 0,00 1,0000

2 - laterální a dolní časti lopatek odstávají od hrudníku 1,81 0,0704

3 - lopatky jsou elevovány 1,33 0,1824

4 - dolní úhly lopatek jsou zevně rotovány 0,00 1,0000

5 - ramena ve vnitřní rotaci 0,00 1,0000

6 - opora ruky více v oblasti hypothenaru 0,76 0,4500

7 – lemury ve vnitřní rotaci 0,41 0,6830

8 - postavení kolen mimo střed nohy 0,35 0,7241

9 - opora nohy v přední části nerovnoměrná 0,89 0,3710

                                                                                        

Graf 5: Parametry 1. testu,  přípravka                Graf 6: Parametry 1. testu, nesportující
        

U dětí v atletické přípravce se nejvíce vyskytovala elevace lopatek a ZR jejích 

dolních úhlů, a to v obou měřeních. Častá byla rovněž kyfotizace Lp a Thp spojená 

s deklinací Cp, tento parametr však v průběhu 4 měsíců dosáhl největšího

(prokazatelného) zlepšení. K prokazatelnému zlepšení došlo i v postavení femurů a 

kolen a v opoře ruky.
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U nesportujících dětí je stejně jako u sportujících nejvýrazněji pozorovatelná 

elevace lopatek a odstávání jejích dolních okrajů od hrudníku. Po čtyřech měsících

došlo k výraznému zlepšení těchto dvou parametrů, které ale nebylo prokazatelné. 

Ostatní parametry zůstaly téměř beze změny.

Test č. 2: Test stoje na jedné dolní končetině

Test jsme měřili zvlášť pro preferovanou DK (na které dítě začalo test provádět) 

a pro druhou DK. V 1. měření si v cílové skupině 7 dětí vybralo levou DK jako 

preferovanou a 6 děti si vybraly pravou. V kontrolní skupině si 6 dětí vybralo levou DK 

a 7 dětí pravou. Ve 2. měření si však 9 dětí v přípravce vybralo jako preferovanou DK 

levou a 4 pravou a u nesportujících dětí si 7 dětí vybralo levou DK jako preferovanou a 

6 dětí pravou. Na preferované DK provedla většina dětí test lépe, ne však signifikantně.

Stoj na preferované DK

Tabulka 17: Přípravka, 2. test: preferovaná DK, rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z P

1 – hlava – asociovaný souhyb – jazyk, rty 0,89 0,3711

2 – trup – výchylky 2,04 0,0412

3 – stojná DK – posun z místa 0,00 1,0000

4 – elevovaná DK – vnitřní rotace v kyčli 2,04 0,0412

5 – HKK – ABD v rameni, asociovaný souhyb do pěsti 1,51 0,1306

6 – nesoustředěnost, nepozornost 1,15 0,2482

Tabulka 18: Nesportující, 2. test: preferovaná DK, rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z P

1 – hlava – asociovaný souhyb – jazyk, rty 0,41 0,6831

2 – trup – výchylky 0,00 1,0000

3 – stojná DK – posun z místa 0,00 1,0000

4 – elevovaná DK – vnitřní rotace v kyčli 0,41 0,6831

5 – HKK – ABD v rameni, asociovaný souhyb do pěsti 0,00 1,0000

6 – nesoustředěnost, nepozornost 1,15 0,2482
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Graf 7: Parametry 2. testu, pref. DK, přípravka   Graf 8: Parametry 2. testu, pref. DK, nesportující 

U dětí v přípravce se nejhojněji vyskytovala insuficince v chování trupu u stoje 

na jedné DK. Tento parametr se však v průběhu čtyř měsíců také nejvýrazněji 

(prokazatelně) změnil, stejně jako postavení femuru. U nesportujících byly rovněž 

velmi nápadné výchylky trupu, které při druhém měření částečně vymizely. Výrazně se 

snížily také souhyby v obličejové části a vnitřní rotace v kyčli. Žádná ze změn u 

nesportujících však nebyla prokazatelná. 

Stoj na nepreferované DK

Tabulka 19:  Přípravka, 2. test, nepreferovaná DK: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z p

1 – hlava – asociovaný souhyb – jazyk, rty 1,77 0,0771

2 – trup – výchylky 2,27 0,0233

3 – stojná DK – posun z místa 0,41 0,6831

4 – elevovaná DK – vnitřní rotace v kyčli 1,22 0,2207

5 – HKK – ABD v rameni, asociovaný souhyb do pěsti 1,33 0,1824

6 – nesoustředěnost, nepozornost 1,79 0,0736

Tabulka 20: Nesportující, 2. test, nepreferovaná DK: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z p

1 – hlava – asociovaný souhyb – jazyk, rty 1,77 0,0771

2 – trup – výchylky 2,21 0,0269
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3 – stojná DK – posun z místa 0,67 0,5050

4 – elevovaná DK – vnitřní rotace v kyčli 2,41 0,0159

5 – HKK – ABD v rameni, asociovaný souhyb do pěsti -0,32 0,7518

6 – nesoustředěnost, nepozornost -0,41 0,6831

Graf 9: Parametry 2. testu, nepref. DK,               Graf 10: Parametry 2. testu, nepref. DK,              
            přípravka                                                                    nesportující

Při stoji na druhé (nepreferované) DK došlo stejně jako u stoje na preferované 

DK k prokazatelnému zlepšení ve výchylkách trupu. Rovněž se snížil výskyt vnitřní 

rotace v kyčli u elevované DK a souhybů horních končetin. U těchto dvou parametrů 

však již není zlepšení prokazatelné. 

U nesportujících dětí došlo prokazatelně k největšímu pokroku ve výskytu 

výchylek trupu a vnitřní rotace v kyčli elevované DK. 

Test č. 3: Test poskoků na jedné dolní končetině

Tento test jsme měřili nejprve na preferované DK (kterou dítě začalo) a poté na 

druhé (nepreferované). Děti si zvolily jako preferovanou DK tu, kterou si vybraly

v předešlém testu. Rozdíl ve výsledcích na preferované a nepreferované DK nebyl 

výrazný.
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Tabulka 21: Přípravka, 3. test, preferovaná DK: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z P

1 – hlava – asociovaný souhyb – jazyk, rty 1,77 0,0771

2 – trup – výchylky 2,67 0,0077

3 – odrazová DK, chybí odvíjení při odrazu, měkkost dopadu 1,51 0,1306

4 – elevovaná DK – vnitřní rotace v kyčli 1,77 0,0771

5 – celkové souhyby HKK, souhyby rukou v pěst 2,41 0,0159

6 – nerytmické skoky 2,27 0,0233

7 – celkový dojem: celková koordinace 2,21 0,0269

Tabulka 22: Nesportující, 3. test, preferovaná DK: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z P

1 – hlava – asociovaný souhyb – jazyk, rty 0,67 0,5050

2 – trup – výchylky 1,06 0,2888

3 – odrazová DK, chybí odvíjení při odrazu, měkkost dopadu 0,60 0,5465

4 – elevovaná DK – vnitřní rotace v kyčli 0,67 0,5050

5 – celkové souhyby HKK, souhyby  rukou v pěst 1,22 0,2207

6 – nerytmické skoky 0,35 0,7237

7 – celkový dojem: celková koordinace 1,33 0,1824

Graf 11: Parametry 3. testu, pref. DK,                   Graf 12: Parametry 3. testu, pref. DK,        
               přípravka                                                           nesportující
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U dětí v přípravce došlo k viditelnému zlepšení všech parametrů. Celková 

koordinace byla při druhém měření výrazně lepší. Prokazatelně došlo k vymizení 

výchylek trupu, souhybů HKK a nerytmických skoků. Rovněž dojem z celkového 

provedení byl prokazatelně lepší.

U nesportujících rovněž došlo ke zlepšení všech parametrů, ale méně znatelně. 

Nejvíce vymizely souhyby v obličejové části, a to prokazatelně. 

Stoj na nepreferované DK

Tabulka 23: Přípravka, 3. test, nepreferovaná DK: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Tabulka 24: Nesportující, 3. test, nepreferovaná DK: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z P

1 – hlava – asociovaný souhyb – jazyk, rty 2,27 0,0233

2 – trup – výchylky -0,35 0,7237

3 – odrazová DK, chybí odvíjení při odrazu, měkkost dopadu 0,3536 0,7237

4 – elevovaná DK – vnitřní rotace v kyčli 0,67 0,5050

5 – celkové souhyby HKK, souhyby  rukou v pěst 0,41 0,6831

6 – nerytmické skoky 0,00 1,0000

7 – celkový dojem: celková koordinace 1,77 0,0771

Parametr Z P

1 – hlava – asociovaný souhyb – jazyk, rty 1,79 0,0736

2 – trup – výchylky 0,95 0,3428

3 – odrazová DK, chybí odvíjení při odrazu, měkkost dopadu 0,60 0,5465

4 – elevovaná DK – vnitřní rotace v kyčli 2,27 0,0233

5 – celkové souhyby HKK, souhyby  rukou v pěst 2,21 0,0269

6 – nerytmické skoky 2,21 0,0269

7 – celkový dojem: celková koordinace 2,85 0,0044
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Graf 13: Parametry 3. testu, nepref. DK,            Graf 14: Parametry 3. testu, nepref. DK
               přípravka                                                                nesportující

Při poskocích na nepreferované dolní končetině u sportujících dětí prokazatelně 

vymizely souhyby horních končetin, nerytmické skoky a zlepšila se celková koordinace.

U nesportujících došlo jen k mírnému zlepšení. Nejvíce se změnila vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu a souhyby v obličejové části Souhyby v obličeji vymizely 

prokazatelně. Celkový dojem byl pro pozorovatele lepší. 

Test č. 4: Test flexe trupu

Tabulka 25- přípravka, 4. test: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z p

1 – Při flexi hlavy kraniální synkineza hrudníku a 

klíčních kostí

0,76 0,4497

2 – Při flexi trupu laterální pohyb žeber a konvexní 

vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, flexe probíhá 

v nádechovém postavení hrudníku

1,44 0,1489

3 – Diastáza břišní 1,79 0,0736

4 – Aktivace horní části m. rectus abdominis a laterální 

skupiny břišních svalů

1,33 0,1824
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Tabulka 26- nesportující, 4. test: rozdíl mezi 1. a 2. měřením

Parametr Z p

1 – Při flexi hlavy kraniální synkineza hrudníku a 

kličních kostí

-0,35 0,7237

2 – Při flexi trupu laterální pohyb žeber a konvexní 

vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, flexe probíhá 

v nádechovém postavení hrudníku

1,51 0,1306

3 – Diastáza břišní 0,00 1,0000

4 – Aktivace horní části m. rectus abdominis a laterální 

skupiny břišních svalů

0,4082 0,6831

Graf 15: Parametry 4. testu, přípravka              Graf 16: Parametry 4. testu, nesportující

U dětí v atletické přípravce došlo k výraznému zlepšení všech parametrů testu, 

zatímco u nesportujících došlo v tomto testu k mírnému zhoršení ve všech parametrech.

Žádná změna daných parametrů však nebyla prokazatelná.

4.5 Porovnání výsledků se zařazením trenéra do 

výkonnostních skupin

Hodnocení trenéra bylo provedeno po druhém měření a bylo tedy srovnáno 

s výsledky druhého měření. Trenér rozdělil dětem známky od 0 do 2, 

kde 0 = nadprůměrný, 1 = průměrný a 2 = podprůměrný jedinec v přípravce. 

Pro porovnání s jeho známkami jsme vytvořili tzv. průměrné známky z testů 
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(tedy průměr bodů z každého testu). Tyto průměrné známky jsme sečetli a jejich součet 

porovnali se známkami trenéra.

Graf 17: Součet průměrných známek jednotlivých testů pro každé dítě v přípravce

Tabulka 27 - srovnání známek z testu s hodnocením trenéra

Známka z testu Hodnocení trenéra

P1 1,47817 1

P2 0,688492 1

P3 1,19444 1

P4 1,73611 0

P5 1,74206 1

P6 0,202381 0

P7 2,57341 2

P8 2,78373 2

P9 3,5496 2

P10 1,2004 1

P11 1,13294 1

P12 1,95238 2

P13 1,50992 1

Porovnáním součtů průměrných známek z jednotlivých testů s hodnocením 

trenéra jsme došli k závěru, že výsledky testů a výkonnost dětí v přípravce 

s iodpovídají. Nejhorší výsledky (označeny modře) odpovídají známce 2 dle trenéra. 

Nejlepší výsledky v jednom případě odpovídají známce 0 dle trenéra, ve druhém 
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případě ale neodpovídají. Touto výjimkou je proband č. 4, který byl trenérem hodnocen 

jako nadprůměrný, zatímco jeho známka z testu by odpovídala průměrnému výkonu. 

Podle našeho pozorování v přípravce šlo o dítě ambiciozních rodičů, kteří byli u 

tréninku dítěte pravidelně přítomni a neustále ho podněcovali k vyššímu výkonu. Může 

se tedy jednat o případ, kdy výkon dítěte, které je pod tlakem, neodpovídá úrovni jeho 

posturální zralosti. 
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5 Diskuze

V r. 2010 začaly při atletických klubech a oddílech vznikat atletické přípravky, 

které si dávají za cíl seznámit děti s atletikou a všestranně rozvíjet jejich motorické 

dovednosti. Jedna z kategorií přípravky je určena dětem ve věku 5-6 let, do které jsou 

výjimečně zařazovány i děti čtyřleté. Trenéři přijímají všechny zájemce a s jejich 

motorickým projevem se seznamují pouze jejich pozorováním při trénincích. Cílem 

práce nebylo najít testy, podle kterých by mohla být prováděna tzv. „selekce

nadanějších dětí“. Pokud však chceme atletickými přípravkami podpořit i u těch 

nejmladších jejich pozitivní vztah ke sportu, neměli bychom do přípravek přijímat děti, 

které nejsou dostatečně posturálně zralé (příp. u kterých neprobíhá posturální vývoj 

fyziologicky). U takových zájemců je riziko, že jim  (jejich neustálým zaostáváním za 

ostatními) nejen sportování znechutíme, ale můžeme dokonce ohrozit jejich zdraví. 

Testy by tedy měly sloužit jako vodítko pro trenéra, který by podle nich mohl lépe 

odhadnout pohybové možnosti každého jednotlivce. Měl by tak konkrétnější představu 

o tom, jakou zátěž na trénincích volit, příp. u kterých jedinců si dávat pozor či u koho 

začátek s pravidelnou sportovní aktivitou odložit. Testy by kdykoliv mohl použít znovu 

jako zpětnou vazbu a ověřit si tak pozitivní působení tréninků na průběh posturálního a 

motorického vývoje svých svěřenců.

Snahou práce bylo takovou testovací baterii sestavit a ověřit její využitelnost 

právě pro atletické přípravky. Ve sportovní literatuře specifické testy pro atletiku pro 

tento věk nenajdeme. Je však pravděpodobné, že pokud bychom provedli testování čistě 

atletických dovedností, které bychom hodnotili pouze kvantitativně, nemělo by takové 

měření velký význam. Mnohem více nám o stavu dítěte poví zaujmutí polohy při daném 

pohybovém úkonu a kvalita jeho provedení. Na správné koordinaci pohybu, který je 

vyvinut s co nejmenší energií, má teprve smysl stavět další pohybové dovednosti. Testy 

jsem se tedy snažila vybírat tak, aby spolehlivě ukázaly, do jaké míry dochází u dítěte 

ke správné centraci jednotlivých pohybových segmentů a jejich vzájemné koordinaci. 

Záleželo mi především na kvalitativním zhodnocení jednotlivých úkolů. Hodnocení 

kvality provedení ale  vyžaduje zkušenost s pozorováním postury a samozřejmě je 

zatíženo subjektivitou. Testování prováděly dvě fyzioterapeutky nezávisle na sobě, dítě 

provedlo jednotlivé úkony s každou hodnotitelkou zvlášť, provedlo tedy celý set 2x. 
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Tento způsob umožňoval, aby druhá hodnotitelka mohla v případě potřeby pořizovat 

videozáznamy a fotografie a vysvětlovat instrukce, na druhou stranu byl tento způsob 

hodnocení časově náročnější a můžeme očekávat, že určitá míra neshody mezi dvěma 

hodnotiteli byla způsobena právě tímto faktem. Kdyby dítě provádělo test jen jednou a 

obě hodnotitelky by tedy zaznamenávaly tu samou situaci, byla by pravděpodobně míra 

neshody menší nebo dokonce žádná. Způsobem, kterým bylo měření provedeno, jsme 

ověřili, že nešlo jen o „náhodu“, ale že dítě provede celý test dvakrát po sobě téměř 

stejně. Vzhledem k tomu, že má každý test několik parametrů, bylo třeba nejprve 

pozorně sledovat chování dítěte, obraz si zapamatovat a pak teprve zaznamenávat do 

formuláře. Pokud by pozorovatel zaznamenával již během provádění testu, mohly by 

mu uniknout důležité informace. I v tomto případě bylo testování zvláště u prvních 

probandů náročné na pozornost a správné zhodnocení všech parametrů testu. Bylo by na 

místě zvážit, zda nepořídit z každého měření videozáznam a hodnocení provést až 

zpětně, při jeho sledování. Aby bylo měření úspěšné, je třeba všechny testy předem 

teoreticky nastudovat a mít zkušenost s pozorováním jednotlivých parametrů, a to 

nejlépe přímo v daných posturálních situacích. 

Důležitým faktorem u výběru testů byla i jejich časová a materiální nenáročnost, 

čehož bylo docíleno. Použili jsme pouze metr a samolepky pro vymezení kruhu pro test 

poskoků na jedné dolní končetině, dále pak podložku pro test flexe trupu (ostatní testy 

byly prováděny na koberci nebo parketách). Provedení setu s jedním hodnotitelem 

trvalo u jednoho dítěte max. 15 minut, takže u většiny dětí nebyl problém udržet celou 

dobu pozornost. 

Dále jsem se snažila vybrat testy, které by pro děti byly dobře pochopitelné a 

nenáročné na instruktáž. Pro vyšetření posturálních funkcí jsem tedy nevolila testy jako 

je např. brániční test nebo test nitrobřišního tlaku, neboť jsou pro děti velmi náročné na 

pochopení i provedení. Zvolila jsem zkoušky, u kterých děti zaujímají polohu, která je 

jim blízká a pro hodnotitele dobře vysvětlitelná. Např. test polohy na čtyřech jsme 

dětem představili jako „medvěda“, u testu poskoků  jsme kruh popsali jako loď, ze které 

dítě nesmí vyskočit, nebo se utopí. Dětem bylo provedení testů velmi rychle jasné a 

nestalo se, že by měl někdo potíže s jejich pochopením. U testů, kde si dítě mělo zvolit 

jednu končetinu jako preferovanou, jsme instrukce vysvětlovali pouze slovně, provedení 

jsme nepředváděli, aby dítě nekopírovalo výběr DK podle nás.
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Vzhledem k tomu, že neexistují testy posturálních funkcí konkrétně pro děti

předškolního věku,  musela jsem u testů a jejich hodnocení tento fakt zohlednit. Při 

vyšetřování dětí není možné používat bez určitých úprav stejné testy a hodnocení jako 

u dospělých, neboť jsou zde jisté fyziologické vývojové odchylky (nerovnoměrný růst

DKK, pánev v anteverzi, zřetelnější bederní lordoza, valgozní postavení kolen, 

plochonoží, hyperextenze kolenních kloubů apod.). Zároveň je třeba zohlednit velkou 

individuální intervariabilitu, která je u dětí velmi výrazná (Kolář, 2010).

5.1 Vyjádření k jednotlivým testům

5.1.1 Test polohy na čtyřech

Provedení testu jsme nejprve předvedli (cvik jsme přirovnali k medvědovi), ale 

poté, co dítě zaujalo polohu, už jsme ho slovně ani dotykem nekorigovali. Jednotlivé 

parametry bylo třeba zhodnotit rychle, protože u většiny dětí se max. po 20 s začaly 

zvýrazňovat projevy insuficience (nejnápadněji vnitřní rotace femurů) a poloha začala 

být pro děti nepříjemná. Tento test provedli děti v přípravce po 4 měsících výrazně lépe 

(zlepšení o 50%). Podstatně se změnilo zatížení v oblasti aker, které bylo 

rovnoměrnější. Nesportující děti provedli tento test při prvním měření lépe než 

sportující, ale při druhém měření jsme u nich v těchto parametrech  nezaznamenali už 

téměř žádnou změnu. Můžeme tedy říci, že u dětí, které pravidelně navštěvovaly 

atletickou přípravku, došlo v průběhu čtyř měsíců k výraznému pokroku co se týče

centrace (nejen) kořenových kloubů a vyrovnání křivek na páteři, zatímco 

u nesportujících byl pokrok minimální. 

5.1.2 Test stoje na jedné dolní končetině

Tento test je součástí mnoha testových baterií, např. Movement Assessment 

Battery for Children, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency atd.. V každém 

testovacím setu se ale hodnotí trochu jinak. Test je někdy zaměňován 

s Trendelenburgovou-Duchennovou zkouškou, kdy se hodnotí míra oslabení laterálních 

stabilizátorů kyčelního kloubu. Jejich insuficience se projevuje poklesem pánve na 

straně zvednuté DK a vychýlením trupu na tuto stranu (Gross, 2005). V testu, který 

jsem použila, se také hodnotí výchylka trupu, ale zároveň se testují další parametry 
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(posun z místa, souhyby HKK a mimického svalstva atd.), které poukazují na úroveň 

posturální stability ve stoji a úroveň vyzrálosti mozečku. V těchto ohledech došlo 

u obou skupin v průběhu 4 měsíců k výraznému pokroku, přičemž přípravka se zlepšila 

ještě o něco více. Nejvýrazněji se projevila právě redukce výchylek trupu a vnitřní 

rotace v kyčli zvednuté DK. 

Tento test jsme dětem vysvětlili pouze slovně, aby nekopírovaly naši DK, ale 

vybrali si svou preferovanou. Vyzvali jsme je, aby se postavili na tu DK, na kterou 

chtějí, příp. na které se jim lépe stojí. Preferovaná DK zde tedy znamená preferovaná 

z hlediska posturální stability. 

V literatuře se pojmem preferovaná DK většinou označuje ta, která je šikovnější, 

obratnější a výkonnostně přesnější,  také se jí říká švihová. Druhá DK pak bývá 

morfologicky zdatnější, silnější a dominatní pro posturální stabilitu a bývá označována 

jako odrazová (Drnková a Syllabová, 1991; Bell a Gabbard, 2000). Vzhledem k tomu, 

že ve 2. a 3. testu jsme chtěli zhodnotit právě úroveň posturální stability, nazvali jsme ji 

v tomto a 3. testu jako preferovaná. U dětí v atletické přípravce si 9 dětí ze 13 vybralo

jako preferovanou levou DK, u nesportujících to bylo 7 dětí ze 13. To odpovídá teorii, 

že pokud je dominantní pravá HK, je zároveň dominantní (švihová)  pravá DK a levá je 

odrazová. Vzhledem k tomu, že cca 90% naší populace má dominantní pravou HK, 

mělo by si více dětí vybrat levou DK jakožto odrazovou a tedy dominantní pro 

posturální stabilitu, což se potvrdilo. Je ale třeba zdůraznit, že funkční lateralita se 

projevuje postupně úměrně s dozráváním CNS. Podle Konvové (cit. podle Sovák, 1962)

dosahuje dominantní hemisféra až v 7. roce takové velikosti, kterou najdeme 

u dospělého člověka. A. Bethe a poté i Adler (cit. podle Sovák, 1962) výzkumem 

zjistili, že poměr pravorukosti a levorukosti je u dětí do 4 let v populaci téměř stejný. 

Podle dalších Bethových výsledků pak vyplývá, že u předškolních dětí ve věku 4 - 6 let 

nastává nápadná změna ve prospěch pravorukosti, na kterou má dle Betha výrazný vliv 

pravoruké výchovné prostředí (Sovák, 1962). U třech dětí se nám stalo, že si v prvním 

měření  jako preferovanou vybrali pravou dolní končetinu a ve druhém měření svůj 

výběr změnily na levou. Tento poznatek odpovídá výše zmíněným výzkumům. 

5.1.3 Test poskoků na jedné dolní končetině

Rovněž odráží statickou rovnováhu a koordinaci, ale s větším nárokem na řízení 

(Šlachtová, 2010).  U tohoto testu došlo k výraznému zlepšení u dětí sportujících, u dětí 
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nesportujících zlepšení nebylo zdaleka tak výrazné. V atletické přípravce jsou skoky a 

poskoky velmi často využívané, proto není divu, že se v celkové koordinaci děti 

výrazně zlepšily. 

5.1.4 Test flexe trupu

U čtvrtého testu byla naměřena nejvyšší míra neshody mezi dvěma hodnotiteli. 

Dá se říci, že tento pohybový úkon byl z hlediska správného pozorování, zachycení a 

zhodnocení daných parametrů nejnáročnější. Při měření jsme tedy test nechali provést 

3x opravdu pomalu, abychom si ověřili správnost našeho záznamu. Výsledky testu byly 

překvapivé, zatímco děti v přípravce se podstatně zlepšily, u nesportujících došlo 

k mírnému zhoršení v provedení testu. Vzhledem k tomu, že zhoršení nebylo nijak 

výrazné a žádný ze sledovaných znaků se nezhoršil prokazatelně, nemělo smysl

uvažovat o konkrétních důvodech, které by ke zhoršení vedly. Bylo by však zajímavé 

provést test u většího vzorku nesportujících dětí. Nedostatečnost hlubokého 

stabilizačního systému napříč naší populací je zřejmá, ale je s podivem, že již 

u předškolních dětí nedochází k jeho správnému vývoji, příp. že se jeho funkčnost 

s věkem dítěte dokonce zhoršuje. Výsledky testu nám ozřejmily podstatný rozdíl mezi 

dětmi, které nemají žádnou pohybovou aktivitu, a mezi dětmi, které 2x týdně navštěvují 

atletickou přípravku. 

Při měření bylo zřejmé, že děti, které navštěvují atletickou přípravku, pochází 

z velké části z rodin, které mají kladný vztah ke sportu. Téměř polovina dětí v přípravce 

provozovala mimo atletiky 1x týdně ještě jiný sport (většinou plavání). Již při prvním 

měření byl mezi oběma skupinami v provedení testů značný rozdíl. Je nesporné, že děti 

v přípravce se oproti nesportujícím v průběhu 4 měsíců značně zlepšily, je však 

otázkou, do jaké míry měla na toto zlepšení vliv pouze atletická přípravka a do jaké 

míry celkový pohybový režim rodiny a jiné sportovní aktivity dítěte. Před začátkem 

měření jsme se rodičů ptali na další sportovní kroužky, které dítě navštěvuje, bylo by 

však zajímavé udělat podrobnější dotazník o pohybovém režimu celé rodiny a jejich 

životním stylu. 

Náplní atletických přípravek, kde jsme měření prováděli, byly hry a soutěže 

obsahující přirozené pohybové vzory (běhání, skákání apod.). Atmosféra v přípravkách 

byla velice příjemná, trenéři děti pozitivně motivovali a děti byly nadšené. Výjimečně 

jsme se setkali s rodiči, kteří chtěli ze svého dítěte „dostat co nejvíc“  a v průběhu 
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celého tréninku své dítě sledovali a stále podněcovali k lepšímu výkonu. Při měření 

jsme pak zjistili, že výkonnost tohoto dítěte je podle trenéra hodnocena jako 

nadprůměrná, zatímco v našich testech dosáhlo dítě výsledků, které by odpovídaly 

průměrnému výkonu, dokonce hraničícího s podprůměrným. Z toho vyplývá, že pokud 

je dítě ze strany rodičů silně motivované k výkonu, trenér z běžného pozorování nemusí  

rozpoznat, že chování dítěte neodpovídá úrovni jeho posturální zralosti. Tyto okolnosti 

je třeba odhalit a odlišit motivaci dítěte a jeho možnosti. Za tímto účelem by mohly 

dobře posloužit testy posturální zralosti. 

5.2 Porovnání experimentu s podobně zaměřenými výzkumy 

u nás i ve světě

V atletických přípravkách se u nás ani jinde ve světě takové testování neprovádí, 

resp. na toto téma zatím nebyly publikovány žádné odborné články. U jiných 

sportovních odvětví můžeme najít výzkumy týkající se hodnocení motorických 

dovedností. Jedná se ale vždy pouze o motorické dovednosti specifické pro daný sport a 

jejich testování je prováděno na starších dětech. V Norsku byl proveden výzkum, který 

měl za úkol ověřit použitelnost nové testové baterie zaměřené na hodnocení fyzické 

zdatnosti dětí ve věku 5 - 12 let. Snahou bylo stejně jako v našem případě vytvořit 

jednoduše vyhodnotitelnou, časově a materiálně nenáročnou testovací baterii, která by 

byla dobře využitelná v praxi. K měření byl potřeba např. tenisový míček, medicinball, 

žebřiny apod., což je běžné vybavení v tělocvičnách, ale pokud chceme test provádět 

jinde, již nás tento požadavek trochu omezuje. Ve fyzioterapeutických ambulancích 

zdaleka nemusíme všechny tyto pomůcky najít, nehledě na prostor, který je nutný 

k měření 20 m běhu. Výzkum zahrnoval celkově 195 dětí ze školek a škol. Testovalo se

9 položek, které měly hodnotit vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu a koordinaci. Většina 

z nich byla převzata z jiných testových baterií (např. z Eurofitu). Jednalo se např. 

o skákání na obou DKK, na jedné DK, hod tenisovým míčkem, běh na 20 m apod.. 

Způsob hodnocení jednotlivých položek byl kvantitativní (hodnotil se čas v sekundách,

vzdálenost v metrech apod.). Každý test byl hodnocen body, celkové skóre pak bylo 

vypočteno jako průměr výsledků za jednotlivé testy. Výsledné hodnoty úměrně rostly 

s věkem (byl naměřen znatelný rozdíl i mezi skupinou pěti- a šestiletých dětí) a 

korelovaly s hodnocením učitele tělesné výchovy (Fjrtoft, 2011). Bylo by zajímavé 



48

aplikovat kvantitativní testovací baterii tohoto typu spolu s naší testovací baterií a 

porovnat výsledky. Turečtí autoři (Düger T. a kol., 1999) publikovaly výzkum 

zabývající se aplikací Bruininks-Oseretsky testu, který hodnotí hrubou i jemnou 

motoriku. Cílem výzkumu bylo použít testovou baterii u 4 - 11letých dětí a výsledky 

porovnat s demografickými údaji, jako je pohlaví, věk či úspěšnost ve škole. Náročnost 

na provedení testu byla podobná jako u výše uvedené testové baterie. Hodnotilo se 

8 položek (např. člunkový běh, chůze po čáře, skok daleký, ale i vystřihování kruhu 

z papíru, vkládání mincí na vyznačená políčka apod.). Pro porovnání výsledků s věkem 

probandů byly děti rozděleny do čtyř skupin dle věku: 4-5, 6-7, 8-9 a 10-11 let. Největší 

rozdíly mezi skupinami byly ve výsledcích člunkového běhu, chůze po čáře, skoku 

dalekém a vkládání mincí do vyznačených políček (měřeno na čas). Výzkum potvrzuje, 

že období předškolního, ale i mladšího školního věku je obdobím výrazných změn 

v hrubé i jemné motorice a můžeme očekávat, že rozdíly by byly znatelné i kdybychom 

skupiny ještě více separovali a zvlášť bychom měřili děti čtyřleté, pětileté, šestileté atd.. 

Tomuto faktu odpovídají i naše výsledky, kdy jsme mohli již po čtyřech měsících 

pozorovat u dětí znatelné změny v motorickém projevu, a to i u dětí neprovozujících 

žádný sport. Výzkum potvrdil i jistou souvislost motorického projevu s pohlavím a 

úspěšností ve škole, tato souvislost již ale nebyla tak výrazná jako souvislost výsledků 

s věkem. Vztah mezi motorickým projevem a stářím probandů potvrzuje i jiný výzkum 

prováděný ve Švýcarsku, testující motorický vývoj u dětí a dospívajících ve věku 5 - 18 

let. Largo (2001a) zde využil testovou baterii ZNA (Zürich neuromotor assessment), 

která hodnotí jemnou motoriku, diadochokinezu, následné pohyby jednotlivých prstů,

dynamickou a statickou rovnováhu a modifikace chůze. Použil kvantitativní hodnocení 

daných úkonů, a to čas v sekundách. Při hodnocení statické (stoj na jedné DK) 

rovnováhy zjistil, že pokroky jsou v kvantitativním hodnocení zaznamenatelné až do 18 

let. Při testování  dynamické rovnováhy (poskoky) se děti do 15 let zlepšovaly, ale poté 

nastal mírný pokles ve výsledcích testu. Dále se Largo (2001b) zabýval hodnocením 

asociovaných souhybů končetin, hlavy a trupu při provádění jednotlivých testů. 

Statickou rovnováhu v tomto ohledu netestoval, u dynamické rovnováhy zjistil pouze 

velmi malý pokrok v závislosti na dospívání jedince, ale naměřil zde velký stupeň 

interindividuální variability. Largo (2001b) zdůrazňuje, že zatímco kvantitativní 

hodnocení zvládne provést každý učitel či trenér, pro hodnocení výskytu asociovaných 

souhybů je třeba zaškolených hodnotitelů, což se potvrdilo i v našem případě. 
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Šlachtová (2010) využila pro svůj výzkum o testování hrubé motoriky dětí 

v předškolním věku 4 testy převzaté z Movement Assessment Battery for Children: stoj 

na jedné DK, poskoky na jedné DK v kruhu, výskok s otočením čelem vzad a 

tandemovou chůzi po čáře. Cílem testování bylo ověřit novou testovou baterii, která by 

byla jednoduše proveditelná, materiálně a časově nenáročná a využitelná pro zachycení 

předškolních dětí s vývojovou koordinační poruchou. Testování se účastnilo 71 

probandů z mateřských škol, měření se 4x opakovalo (první den 1. a 2. měření, druhý 

den 3. měření a po 3 týdnech 4. měření). Jednotlivé testy  byly hodnoceny kvalitativně i 

kvantitativně. Vzhledem k tomu, že způsob interpretace výsledků je odlišný, nemohla 

jsem výsledky přesně porovnat, přestože dva z testů jsem převzala právě z tohoto 

souboru. Četnost výskytu jednotlivých parametrů se však blížila spíše mé skupině 

nesportujících při 1. měření, což nasvědčuje tomu, že úroveň hrubé motoriky je u dětí 

v mateřských školách podobná. Šlachtová (2010) naměřila velký rozdíl ve výsledcích 

mezi dětmi čtyřletými a pětiletými, resp. šestiletými, mezi pětiletými a šestiletými dětmi 

již takový rozdíl nepozorovala. A pouze u čtyřletých dětí zaznamenala výrazný rozdíl 

mezi pohlavím. V našem případě jsme čtyřleté děti netestovali, protože se v atletických 

přípravkách objevují jen výjimečně, bylo by ale zajímavé provést testování na různých 

věkových skupinách a k jednotlivým testům vytvořit normy. K určení norem by však 

bylo zapotřebí daleko rozsáhlejšího souboru dětí. 

Fisher (2005) použil několik testů převzatých z Movement Assessment Battery 

for Children a otestoval děti ve věku 5-6 let, aby ověřil souvislost úrovně základních 

motorických dovedností s jejich běžnou denní pohybovou aktivitou. Fyzickou aktivitu 

během dne měřil za pomoci akcelometru, který děti nosily na pravém kyčelním kloubu. 

Skóre z testu motorických dovedností odpovídalo procentuálnímu vyjádření času 

stráveného mírnou a intensivní fyzickou aktivitou. Potvrdil tak, že pohybový režim 

dítěte a jeho motorický vývoj spolu úzce souvisí. Použití takového přístroje by bylo 

zajímavé i v našem případě. S jeho pomocí bychom mohli odhalit, na kolik mají na 

výsledky testů vliv tréninky v atletické přípravce a nakolik jsou hodnoty ovlivněny 

každodenním aktivním pohybovým režimem dítěte. Mohli bychom pak konkrétněji 

odhadnout vliv atletické přípravky na vývoj dítěte, příp. provést stejné měření i v jiných 

sportovních přípravkách a výsledky porovnat. Dostali bychom tak ucelenější představu 

o tom, jaký vliv mají jednotlivá sportovní odvětví na úroveň posturální zralosti 

předškolních dětí.
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6 Závěr

Cílem práce bylo sestavit a ověřit testovou baterii, která by byla využitelná pro 

testování předškolních dětí v atletické přípravce. Testy měly být materiálně i časově 

nenáročné a pro děti dobře pochopitelné. Tento požadavek byl splněn. K provedení 

jsme potřebovali pouze samolepky, testový formulář a krejčovský metr. Je ale otázkou, 

zda u testování nevyužívat i kameru k pořizování videosekvencí, které by mohly 

zhodnocení jednotlivých parametrů zjednodušit a upřesnit. Zvláště pro hodnotitele, kteří 

doposud nemají velkou zkušenost s hodnocením posturálních funkcí, by byl 

videozáznam dobrým pomocníkem. Testování jednoho dítěte jedním hodnotitelem 

trvalo max. 15 min. Baterie obsahovala test polohy na čtyřech, test stoje na jedné dolní 

končetině, test poskoků na jedné dolní končetině a test flexe trupu. U dětí jsme se 

nesetkali s potížemi s pochopením instrukcí. 

Pro atletiku neexistují standardizované testy, které by trenéři mohly v tomto 

věku použít, aby správně odhadli možnosti dítěte a zbytečně ho nepřetížili. 

Experimentem jsme ověřili, že u dětí ve sportovní přípravce je možné využít testů 

hodnotící posturální zralost, tedy testů fyzioterapeutických. Zároveň jsme ale došli 

k závěru, že aplikace těchto testů tedy vyžaduje zaškolení trenérů nebo spolupráci

fyzioterapeutů při měření. Zachycení a správné zhodnocení jednotlivých parametrů 

každého testu klade nároky na zkušenost s pozorováním posturálních funkcí. Dle 

výsledků shody a neshody dvou pozorovatelů je z tohoto pohledu nejnáročnější test č. 4. 

Předpokládali jsme, že po čtyřech měsících se kvalita provedení testů u obou 

skupin změní, a to jinak u skupiny dětí docházejících 2x týdně do atletické přípravky a 

jinak u dětí neprovozujících žádný sport. Tato hypotéza se potvrdila. Obě skupiny se 

zlepšily, s výjimkou testu flexe trupu, kde se nesportující dokonce mírně (ne však 

prokazatelně) zhoršily. Výsledky 1., 3. a  4. testu zaznamenaly statisticky prokazatelný 

rozdíl mezi posturálním vývojem dětí v přípravce a dětí nesportujících. U prvního testu 

se děti v přípravce zlepšily o 50%, zatímco nesportující pouze o 9%, u 3. testu se 

přípravka zlepšila o 48%, nesportující o 18% a u čtvrtého testu se cílová skupina 

zlepšila o 42%, zatímco kontrolní se o 10% zhoršila. Ve druhém testu (test stoje na 

jedné DK) již nebyl rozdíl mezi oběma skupinami prokazatelný (míra zlepšení byla 

u přípravky 48% a u nesportujích 34%). U každého testu došlo k prokazatelnému 

zlepšení v určitých parametrech, u ostatních parametrů nebylo zlepšení tak 
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signifikantní. U dětí v přípravce se v testu polohy na čtyřech prokazatelně zlepšilo 

postavení páteře, byla častější rovnoměrná opora v oblasti aker a snížila se míra výskytu 

vnitřní rotace femuru a postavení kolen mimo střed nohy. U 2. testu se prokazatelně 

snížil výskyt výchylek trupu a vnitřní rotace v kyčli elevované DK (pouze u preferované 

DK). U 3. testu byly u poskoků na preferované DK prokazatelně méně pozorovatelné 

výchylky trupu, celkové souhyby HKK a nerytmické skoky. Při poskocích na 

nepreferované DK se rovněž prokazatelně snížil výskyt souhybů HKK, nerytmických 

skoků, ale také výskyt vnitřní rotace v kyčli elevované DK. Celková koordinace a 

celkový dojem byl prokazatelně lepší jak při poskocích na preferované, tak na 

nepreferované DK. U 4. testu nebylo zlepšení žádného znaku statisticky prokazatelné. U 

nesportujících bylo zlepšení prokazatelné u menšího počtu parametrů. V 1. testu to 

nebyl žádný parametr, ve druhém testu výchylky trupu a vnitřní rotace elevované DK, 

ale pouze u nepreferované DK. U 3. testu se prokazatelně snížil výskyt souhybů 

v oblasti hlavy, ale opět pouze u stoje na nepreferované DK. U 4. testu nedošlo 

k prokazatelnému zlepšení v žádném parametru, stejně jako u skupiny sportujících.  

Rozdíl mezi hodnocením dvou hodnotitelů byl statisticky významný. 

Vypočtením Spearmanova koeficientu jsme však naměřili vysokou míru korelace mezi 

dvěma hodnotiteli. Neshoda mohla být způsobena faktem, že dítě provádělo testování 

s každým hodnotitelem zvlášť. 

Výsledky testů posturální zralosti u dětí v atletické přípravce z 92% odpovídaly 

hodnocení trenéra. 

Zpracováním diplomové práce se u mě prohloubily znalosti o vývoji dítěte a 

možnostech jeho sledování a hodnocení. Mohu říci, že mám nyní větší a ucelenější 

přehled o testech, které jsou za tímto účelem u nás i ve světě používány. Díky 

experimentální části jsem pronikla do prostředí dětských sportovních klubů a více 

porozuměla dané problematice. Zároveň jsem si v praxi vyzkoušela, jak by takové 

testování předškolních dětí mohlo probíhat a udělala jsem si obrázek o možnostech jeho 

aplikace v mém dalším profesním životě.
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7 Seznam zkratek

Zkratka Vysvětlení
apod. a podobně
atd. a tak dále
cca Cirka
CNS centrální nervová soustava
Cp krční páteř
č. Číslo
Df počet stupňů volnosti
DK dolní končetina
DKK dolní končetiny
EMG Elektromyografie
FTVS UK Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy
HK horní končetina
HKK horní končetiny
Lp bederní páteř
max. Maximálně
MR magnetická rezonance
MŠ mateřská škola
např. Například
p Pravděpodobnost
P Proband
příp. Případně
r. Rok
RHB Rehabilitace
roč. Ročník
s Sekund
s. Strana
T testová statistika
Thp hrudní páteř
tj. tj.
TJ Tělovýchovná jednota
tzv. tak zvaný
V testová statistika
Z testovací kritérium
ZR zevní rotace
ZŠ základní škola
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9 Seznam příloh

1. Souhlas Etické komise

2. Informovaný souhlas pro rodiče dětí v atletických přípravkách (vzor)

3. Informovaný souhlas pro rodiče dětí z mateřské a základní školy 

(vzor)

4. Ilustrační tabulka norem pohybových dovedností 

(převzato z: Chytráčková J., Unifittest, Praha 2002)

5. Testovací formulář

6. Fotografie
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