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ABSTRAKT 

Název: Koncepce trénování kategorie přípravky v judu – mláďata 8 až 10 let  

 

Cíle:  Hlavním cílem práce je popsat a zhodnotit vhodnou koncepci tréninku 

kategorie přípravky v judu – mláďata 8 až 10 let.  

Druhým cílem je vytvořit vhodnou testovou baterii, která je validní pro 

tuto věkovou kategorii dětí v judu. 

 

Metody:  Diplomová práce má empiricko-teoretický charakter. V práci jsou využity 

analýzy odborné literatury z oblasti všeobecné sportovní přípravy a 

materiálů judistického tréninku, sběr dat a statistické metody t-test a 

Spearmanův korelační koeficient. 

              

Výsledky:  Výsledky práce poukazují na to, že během tréninkového procesu je 

důležité se zaměřovat na rozvoj všech složek tréninku dle věkových a 

vývojových specifik dítěte. V průběhu sportovního tréninku je patřičné 

zapojovat průběžné kontroly trénovanosti.    

Klíčová slova: judo, koncepce, trénování, přípravka - mláďata, baterie testů  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Title: Judo training concept of children in age group 8 to 10 years (U11)  

 

Objectives: The main objective of this work is to describe and evaluate a judo training 

concept for children in age group 8 to 10 years (U11).  

 The secondary objective is to create a suitable test battery valid for 

children of this age. 

 

Methods: The thesis has an empirical-theoretical character. The work incorporates 

analyses of professional literature from the areas of general sports and judo 

training, data collection, and t-test and Spearman's rank correlation 

coefficient statistical methods. 

 

Results: The results of the thesis show that it is very important to focus on the 

growth of all the individual components of the training based on the age 

and development specifics of the children. It is also apt to periodically 

evaluate the training performance through the whole training plan.    

Keywords:  judo, conception, training, children in age group 8 to 10 years (U11), 

battery of tests
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Úvod 

 Judo je individuální bojový sport, který zná celý svět. Velké oblibě se těší 

především v Japonsku, Rusku, Francii, ale i v dalších zemích napříč kontinenty. Jedná 

se o olympijský sport, který může provozovat každý, ať dítě či dospělý nebo senior, a to 

bez ohledu na tělesnou výšku nebo váhu. Judo je japonského původu, jeho zakladatelem 

je profesor Jigoro Kano (1860-1938), který jej vytvořil z vybraných chvatů starého 

bojového umění jiu-jitsu. Po letech pečlivého studia a hloubavých úvah, založil vlastní 

školu, kterou nazval KODOKAN-JUDO. Právě judo bylo vyhlášeno organizací 

UNESCO jako nejvhodnějším sportem pro děti, který celkově přispívá k fyzickému a 

duševnímu rozvoji atraktivní formou. 

 Během bakalářského studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzita 

Karlova v Praze, jsem se začala zajímat především o věkovou kategorii mladší školní 

věk, což je 6 – 11 let. Inspirovalo mě to k sepsání bakalářské práce na téma Aktivní 

životní styl dětí mladšího školního věku. V magisterském studiu, na této fakultě, jsem 

se tomuto věku nadále věnovala, a proto jsem sepsala diplomovou práci na téma 

Koncepce trénování kategorie přípravky v judu – mláďata 8 až 10 let.  

 Tato věková kategorie není tolik prozkoumána, a proto se snažím znalosti v této 

oblasti doplnit. Judu se osobně věnuji velmi dlouhou dobu a to i jako trenér, právě této a 

starší kategorie. I proto jsem přesvědčena, že přípravka je kategorií, na kterém při 

judistickém rozvoji záleží především, i když se názory trenérů na toto téma často 

rozcházejí. V tomto věku dostávají děti základy zvoleného sportovního odvětví, a proto 

je důležité, aby jej trenéři nepodceňovali. Pokud získá dítě špatné návyky a naučí se 

nesprávně určitou sportovní techniku, tak v pozdějším věku je velmi obtížné techniku 

přeučit nebo dokonce naučit znova od základů. Právě v této věkové kategorii je také 

velmi důležité vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě a založit 

základy pro pozdější vrcholový trénink. 

 Tato práce popisuje a zhodnocuje vhodnou tréninkovou koncepci tréninku 

kategorie přípravky v judu – mláďata. Dále je v práci navržena testová baterie, která je 

validní pro tuto věkovou kategorii a podle které je příhodné testovat přípravku v judu – 

mláďata 8 až 10 let. Testování této kategorie není téměř vůbec vědecky zpracováno, a 

cílem práce je situaci v tomto směru zlepšit. Vytvořená testová baterie může být 

využívána trenéry během tréninkové jednotky v klubech.  
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1. Judo 

1.1 Úvod do problematiky juda 

  „Judo je typickým úpolovým sportem, ve kterém při vlastním výkonu jde o 

překonání soupeře fyzickou, technickou a taktickou převahou.“ (Letošník, 1993).  

 Výkon je dán velkým množstvím pohybových dovedností, které jsou převážně 

složité struktury. Soupeři jsou obléknuti do sportovního úboru, který se nazývá kimono, 

které tvoří kalhoty a kabát převázaný páskem. Pásek má určitou barvu, která náleží 

technické vyspělosti judisty (bílý, žlutý, oranžový, zelený, modrý, hnědý a černý). 

Soupeři se dostávají do kontaktu především pomocí uchopení kabátu kimona nad 

opaskem či za opasek soupeře. Variabilita úchopu je omezena pravidly, která udávají i 

možnost přímého úchopu končetin nebo trupu.  

 Pohybové dovednosti tvoří hlavně techniky chvatů juda v postoji (nage waza), 

které se provádějí jednotlivě nebo se kombinují, obměňují a dále navazují v boj na zemi 

(ne waza), kde je možné vidět další techniky. V judu je důležité nejen zvládnutí 

techniky chvatů v podmínkách zápasu, ale technických prvků jako jsou různé druhy 

úchopů, pohyb po zápasišti, úhyby nebo úniky s následnými pohyby trupu či končetin, 

blokování atd. Závodník musí také zvládnout tzv. pády, které jsou využity při spadnutí 

na zem po provedení techniky soupeřem. V neposlední řadě je každý nucen dodržovat 

místo pro boj určené, kterým je během tréninkové přípravy tělocvična pokryta 

žíněnkami (tatami), které jsou měkké, a proto umožňují měkčí dopad a dále při turnaji 

zápasiště, které taktéž tvoří žíněnky, položené do tvaru čtverce, který barevně dělí jiná 

barva žíněnek od okolních.  

 V judu jsou závodníci rozřazeni podle věkových kategorií, hmotnostních 

kategorií a pohlaví. Věkové kategorie jsou rozděleny takto: přípravka – „koťata“ (U8), 

přípravka – mláďata (U11), mladší žáci a žákyně (U13), starší žáci (U15), dorostenci a 

dorostenky (U17), junioři a juniorky (U20), kategorie do 23 let (U23), muži a ženy 

(senioři) a veteráni. Sportovci po dosažení stanoveného věku přecházejí do vyšší 

věkové kategorie k 1. lednu následujícího roku a do tohoto stanoveného data setrvávají 

ve své věkové kategorii. Podle hmotnosti se rozdělují dle jednotlivé váhové kategorie a 

dělí se dále na muže a ženy. 

 Výkon v judu je dán nejen technickými, ale také kondičními, taktickými a 

psychickými předpoklady závodníka. Jedná se o acyklický sport, který je silově-
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vytrvalostního charakteru. Proto je kladen důraz hlavně na rozvoj techniky, rychlosti, 

pohyblivosti a síly.  

1.1.1 Historie juda 

 Judo vychází z pohybů spojených ve chvaty, které jsou použity k osobní obraně 

nebo k útoku. Písemnosti využití chvatů jsou známy už z 8. století a to právě 

z Japonska, kde se dochovaly v kronikách Nihon-Šoky.   

 Základním pilířem pro bojové umění judo bylo jiu-jitsu, neboli techniky 

sebeobrany, které se rozvíjeli především v 16. – 17. století. Jiu-jitsu vychází z principů: 

Jsi-li tlačen ustup, jsi-li tažen postup (URL6).  

 Zakladatelem juda, jako sportovního odvětví, byl profesor Jigoro Kano (1860-

1938), který se narodil v Japonsku, nedaleko města Kobé. V roce 1871 se s rodiči 

přestěhoval do Tokia. Jeho motivem ke studiu jiu-jitsu byl fakt, že musel snášet mnohé 

křivdy a ústrky od silnějších spolužáků, proto se začal zajímat o staré bojové umění. 

Jigoro Kano v roce 1882 shromáždil dosavadní znalosti, které studiem starých 

materiálů, ale i při své praxi jiu-jitsu utřídil, přizpůsobil tehdejším poznatkům 

tělovýchovného procesu a vytvořil vlastní systém, který nazval Kodokan - judo. 

Názvem chtěl odlišit nový systém od tehdejšího neoblíbeného jiu-jitsu. Stanovil i etiku 

chování v tělocvičně, ke spolužákům a učiteli, jež zaručovala radostné ovzduší při 

výcviku a zajišťovala i nutnou bezpečnost při tréninku. 

 Tento sport byl tak význačný, že se dostal v Japonsku i do osnov výuky na 

základních a středních školách. Popularitě se těšil i Jigoro Kano, který se stal ministrem 

školství a členem japonského olympijského výboru a také prezidentem japonského 

svazu judo. 

 Do Evropy se judo spolu s jiu-jitsu dostává v roce 1931, kdy je umění tohoto 

sportu představeno Japonci poprvé v Londýně.  

Historie juda v Československu 

 Podle Březiny (1990) historie juda v Československu začíná v roce 1919, kdy 

byl zahájen organizovaný výcvik jiu-jitsu při Vysokoškolském sportu v Praze. V roce 

1922 začínají kursy sebeobrany v armádě. Byly také vydány první příručky o 

sebeobraně, což přispělo k lepší informovanosti. Roku 1933 navštívil Československo 

zakladatel juda profesor Jigoro Kano a svou návštěvu opakoval v roce 1936. Také u nás 

byl založen svaz jiu-jitsu, v tomto roce.  
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 První Mistrovství Evropy v roce 1934 se konalo v Drážďanech a F. S. Dobó 

získal 2. místo, Alois Cígner 3. místo a družstvo také 3. místo. Od tohoto roku se výcvik 

ubírá novým směrem, více orientovaným na sportovní cíle. K propagaci juda slouží 

veřejné výcvikové tábory.  

 Velký rozvoj juda u nás začal především po druhé světové válce a zejména 

v padesátých letech, kdy byl v roce 1953 zřízen Státní výbor pro tělesnou výchovu a 

sport a jeho sekce juda. V tomto roce jsme převzali i pravidla EJU a činnost zahájilo 

reprezentační družstvo ČSR mužů pod vedením Adolfa Lebedy.  

 V roce 1960 má svaz judo již 4000 členů, organizovaných v 90 oddílech a roku 

1964 bylo judo zařazeno do programu letních olympijských her v Tokiu. Naši sportovci 

se OH zúčastnili až roku 1972 a v roce 1980 naši jedinou olympijskou medaili získal 

Vladimír Kocman, za třetí místo v hmotnostní kategorii nad 95 kg (Srdínko, 1987). 

První titul mistra Evropy získal v roce 1988 Jiří Sosna, který patří k našim 

nejúspěšnějším závodníkům v historii. 

 Úspěchy našich reprezentantů v AMS, MS a ME v seniorských i juniorských 

kategorií dokazuje, že judo patří k nejúspěšnějším Československým sportům.  

1.2 Vymezení kategorie přípravky v judu - mláďata 

- chlapci nebo dívky, kteří v běžném kalendářním roce nedovrší 11 let – U11 

- nerozlišuje se pohlaví  

- délka zápasu je dvě minuty čistého času a za nerozhodného stavu se určí vítěz 

výrokem rozhodčích 

- zápas může rozhodovat pouze jeden rozhodčí 

- mohou startovat jen ve své věkové a hmotnostní kategorii 

- nesmí poprvé startovat na žádné soutěži dříve, než po roční přípravě, datum prvního 

potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovce je vyznačené v evidenční kartě 

mláděte (případně průkazu judo) a potvrzuje zahájení sportovní přípravy 

- nejvyšší mistrovskou soutěží je „Přebor kraje“ 
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Pravidla juda pro kategorii přípravka 

- musí se prokázat platným průkazem judo, nebo evidenční kartou mláděte, 

pověřenému rozhodčímu soutěže (turnaje), jinak nesmí být připuštěn k soutěži 

- soutěž může trvat jen do 18 hodin 

- závodníci se perou ve standardním úchopu – vpravo nebo vlevo, ale mohou si 

přehmátnout do chvatů např. o goshi, ippon seoi nage, atd., když dělají chvat, tak se 

mohou držet i za hranicí ramene (na zádech), ale nesmí házet v kravatě (kubi nage) 

- je zakázáno provádět chvaty z kolene nebo z obou kolen 

- je zakázáno chytat pod úrovní pasu např. morote gari, kuchiki taoshi atd.  

- je zakázáno použít strhy (sutemi waza) s výjimkou tomoe nage a joko tomoe nage 

- je zakázáno používat škrcení (jime waza) a páčení (kansetsu waza) – jinak nastane 

přerušení (mate) 

Při pokusu o zakázanou techniku nejsou závodníci trestáni a je pouze rozhodčím přerušeno 

utkání. 

- je zakázáno soto maki komi, harai maki komi apod. - rozhodčí tyto chvaty nehodnotí 

a ani netrestá 

Po zakázané technice musí vždy následovat přerušení utkání, aby závodník nezískal 

výhodu využitím nepovolené techniky. 

Soutěže přípravky – mláďata (U11) je dáno v Pravidlech juda s platností od 1. 1. 2008 

(URL8). 

Hmotnostní (váhové) kategorie: 

 Závodníci jednotlivých věkových kategorií se dělí do hmotnostních kategorií, 

které mohou být upraveny Rozpisem mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží: 

Limit hmotnostní kategorie nesmí být vyšší (nižší být může) než 10% limitu nižší váhy 

(příklad  27 - 29,7 - 32,7 - 36,0 - ... kg). Počet hmotnostních kategorií není omezen.  

Rozhodování zápasu 

 Boje na zápasišti jsou standardně pod dohledem tří rozhodčích, ale pro kategorii 

přípravky to může být i pouze jeden. Hlavní rozhodčí se pohybuje na žíněnce a dva 

postranní rozhodčí sedí na židli v protilehlých rozích zápasiště. Všichni tři rozhodčí 
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mají stejné právo na rozhodování zápasu, ale první výrok udává rozhodčí uprostřed 

pomocí bodových gest a postranní, pokud s ním nesouhlasí, tak gesty naznačí jiný 

názor. Rozhodčí uprostřed také určuje začátek (hajime), přerušení (mate) a konec 

zápasu (soremade), jak gesty, tak i slovně. Soupeři jsou odlišeni od sebe bílým a 

modrým kimonem nebo jsou oba v bílém a jeden má na sobě ještě modrý pásek (šerpa).  

 Zápas trvá 2-5 minut čistého času dle kategorií a je přerušován rozhodčím, 

pokud není na zápasišti dostatečná aktivita. Během přerušení je čas zastaven. Pokud je 

skóre vyrovnané, tak o výhře rozhoduje nastavený čas tzv. zlaté skóre neboli náhlá smrt 

(tři minuty u seniorské kategorie, dvě minuty u kategorií U17 a U20 a mladší kategorie 

jej nemají), která symbolizuje po první bodové klasifikaci jednoho ze závodníků jako 

vítěze. Pokud nedojde ani v nastavení k bodové situaci, rozhodčí na povel prostředního 

(hantei) zvednou vzhůru bílý nebo modrý praporek a vyhrává závodník jedním bodem, 

který získá více praporků jeho barvy. Rozhodčí uprostřed vyhlásí vítěze, který získává 

jeden bod. V kategorii přípravka (U11) není zlaté skóre a po ukončení zápasu o výhře 

rozhodují rozhodčí, tak jak bylo specifikováno v kapitole Pravidla juda pro kategorii 

přípravka.  

1.3 Pozitivní účinky juda 

 Sportovní odvětví judo podporuje kompletní tělesné a duševní zdraví jako téměř 

žádný jiný sport. Prožitek úspěchu z výhry například při hodu soupeře na zem, nebo při 

jeho znehybnění, je mnohem bezprostřednější než v jiných sportech. Dle pravidel je 

zajištěné se bezpečně poddat tomuto výkonu, aniž bychom protivníkovi způsobili 

bolest. Během trénování se judista naučí chování jako je pozornost, zdvořilost a 

ohleduplnost. Při osvojení techniky pádu dochází k větší jistotě v každodenním životě. 

V průběhu osvojení různých technik musí judista čelit novým a novým výzvám. Jak už 

bylo řečeno, judo bylo vyhlášeno organizací UNESCO jako nejvhodnějším sportem pro 

děti a mládež. 

1.4 Sportovní trénink kategorie přípravka v judu 

 Jedná se o složitý proces, kdy se sportovec snaží dosáhnout, co nejlepšího, 

sportovního výkonu. Tento výkon je tvořen rozvíjením techniky a taktiky juda 

prostřednictvím rozvoje pohybových schopností a dovedností.  
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Metodika nácviku technik  

 Během nácviku dochází k vytváření a zdokonalování pohybových návyků. 

Nejdříve je pohyb předveden, čímž se vytváří prvosignální a druhosignální podněty. 

Základními podněty jsou vizuální - ukázkový předvedení pohybu a jeho verbální 

(slovní) popis a vysvětlen. U dětí se dává přednost vizuálnímu podnětu. Ukázka 

techniky musí být provedena co nejdokonaleji a v plné rychlosti. Následně je vhodné ji 

ukázat pomaleji a se zaměřením se na podstatné části techniky. Pokud se trenér 

rozhodne ukázat nesprávné provedení a zaměřit se na chyby, tak vždy poté musí 

následovat ukázka techniky dokonalé. Od počátku je vhodné zdůrazňovat u cvičení 

přesnost a poté rychlost provedení techniky (Fojtík, 1975). Při ukázce techniky porazů 

je nutné soupeře (ukeho) dovést bezpečně k zemi, aby ostatní nebyli odrazeni hrozivě 

vypadajícím pádem. Provedení ukázky je občas vhodné i jiným cvičencem, kdy je obraz 

pohybu provedení odlišný od trenéra a v neposlední řadě dochází ke zvýšení 

sebedůvěry.   

  Samotný počáteční nácvik techniky juda se provádí metodou analyticko-

systematickou. Tato metoda umožňuje procvičení důležitých částí pohybové struktury a 

provedení v odpovídajícím pořadí. Vhodná je pro začátečníky a méně pokročilé, kdy 

forma nácviku je kolektivní (hromadná) a všechny děti se učí stejnou věc. Později se 

přidávají převážně metody komplexního charakteru, které slouží ke zdokonalování a 

zvládnutí jednotlivých fází pohybového celku. Postupně se ztěžují podmínky provádění, 

které se přibližují zápasovým podmínkám (Fojtík, 1975).  

 Judo se skládá z technik v postoji a z technik na zemi. Nácvik techniky chvatu 

spočívá v osvojení si základních pohybových dovedností. Techniky porazů (nage waza), 

která se dělí na techniky hodů (tachi waza) a strhů (sutemi waza), mají společné tři fáze, 

kterými jsou vychýlení soupeře (kuzushi), nástup do chvatu (cukuri) a hod (kake). 

Základní vychýlení soupeře je možné do 8 směrů a to: přímo vpřed a vzad, vpravo, 

vlevo, vpravo vpřed (do pravého předního rohu), vlevo vpřed, vpravo vzad (do pravého 

zadního rohu) a vlevo vzad, podle vyznačení váhy těžiště soupeře dle stop na 

následující ilustraci. 
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Obrázek 1: Osm základních vychýlení v judu (Zátroch, 1999) 

 

 Nástup do chvatu spočívá v kontaktu se soupeřem tzv. natažení soupeře na sebe. 

Hod je poslední fáze provedené techniky a jedinec se snaží protivníka hodit přímo na 

celá záda. Celá technika lze zhruba procentuálně rozdělit podle Zátrochy (1999) jako: 

vychýlení 75%, nástup 25% a hod 5%, z čehož vyplývá, že je potřeba se zaměřit 

především na zvládnutí vychýlení soupeře.  

 Techniky boje na zemi (ne waza) spočívají v znehybnění soupeře na zádech – 

technika držení (osaekomi waza), techniky škrcení (jime waza) a techniky páčení 

(kansetsu waza). Držení spočívá v blokování soupeře na zádech s využitím váhy a 

polohy vlastního těla. Techniky škrcení a páčení nejsou vhodné pro malé děti, a pokud 

se provádí je nutné je dělat pod dohledem kvalifikovaného trenéra, který dodržuje 

vhodný postup pro nácvik jako je přestat provádět techniku po vzdání soupeře či jeho 

tzv. zaplácání, páčení pouze loketního kloubu, „nedotahovat“ páku, nedělat prudké 

pohyby v páce atd. Nevhodné je začínat s těmito technikami příliš brzo, zejména u dětí 

(Vachun, 1978; Shäfer, 2007). Techniky hodů a na zemi se prolínají, a proto je důležité 

ovládat přechod z boje v postoji do boje na zemi. 

 Nácvik probíhá od nejjednodušších podmínek k těžším. Začíná se na místě, bez 

odporu soupeře a popřípadě s dopomocí trenéra. Nejčastějšími formami nácviku 

techniky jsou opakované nástupy do techniky bez hodů na místě (uchi komi) a za 
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pohybu (bucukari), opakované nástupy do technik s hodem (nage komi) a nácvik 

technik se zkušenějším soupeřem (sute geiku), který méně zkušeného instruuje. Nácvik 

technik bez soupeře (tandoku renshu), které probíhá bez soupeře, kdy se cvičenec snaží 

postupně dosáhnout plynulejšího pohybového průběhu a odstranit elementární chyby 

v provedení, je vhodný pro sportovce věnující se judu více než jeden rok, aby si uměli 

pohyb představit a provést. Těžším nácvikem je nácvik technik s částečným odporem 

soupeře (kakari geiko) a cvičný zápas (randori), kdy se judista snaží dosáhnout osvojení 

chvatu jeho účinným použitím v utkání. Nejdříve jej procvičuje v tréninkovém procesu 

a později v soutěžích.  

  „Přínosem je i využívání názorných pomůcek různého druhu s doprovodným 

výkladem nejdříve podstatných prvků, pak podružných. Při nácviku je nutné soustavně 

odstraňovat chyby cvičenců v pořadí: 1. hlavní chyby (které jsou případně příčinou 

dalších chyb), 2. chyby méně podstatné“ (Fojtík, 1975).  
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2. Cíle, hypotézy a úkoly práce 

2.1 Cíle práce 

 Hlavním cílem práce je popsat a zhodnotit vhodnou koncepci tréninku kategorie 

přípravky v judu – mláďata 8 až 10 let 

 Druhým cílem je vytvořit vhodnou testovou baterii, která je validní pro tuto 

věkovou kategorii dětí v judu 

2.2 Hypotézy práce 

 Stanovili jsme následující hypotézy, které budou využívat námi vytvořenou 

testovou baterii: 

H1: Předpokládáme výkonnostně lepší výsledky testovaného souboru při druhém 

testování vzhledem k časovému rozestupu testování, kdy dochází k další průpravě 

testovaných schopností. 

H2: Výkonnost v testové baterii bude korelovat s judistickou výkonností probanda, z 

důvodu vyšší úrovně pohybových schopností jedince, jež využije při výkonu.  

2.3 Úkoly práce 

- rešerše literatury týkající se problematiky juda a dětí, které v běžném kalendářním 

roce nedovrší 11 let 

- zpracovat koncept trénování kategorie přípravky v judu – mláďata, na základě studia 

literatury, rozhovorů s trenéry, zabývajícími se touto věkovou skupinou a vlastních 

zkušeností autora 

- vytvoření testové baterie  

- zajištění probandů pro sledovaný soubor a zajištění standardizovaných podmínek pro 

testování 

- statisticky zpracovat získané výsledky motorických testů po opakovaném testování 

souboru 

- vyhodnotit výsledky 

- navrhnutí vhodných doporučení pro trenéry této kategorie 
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3. Metodika práce 

3.1  Charakteristika výzkumného souboru 

 Pro testování bylo vybráno dvanáct probandů, kteří se judu věnují, ve věkovém 

rozmezí 8-10 let, které odpovídá věkové kategorii přípravky - mláďata.  Jedná se o 

skupinu, která je vybrána z oddílu TJ Kaučuk Kralupy, kde se připravuje a reprezentuje 

tento oddíl na soutěžích.  

 Úvodního i druhého testování se zúčastnili všichni vybraní jedinci. Každý test 

byl probandům při obou testováních podrobně vysvětlen a názorně předveden. Všichni 

měli čas na vyzkoušení. Získávání dat bylo provedeno na tréninkové jednotce v pořadí, 

v kterém jsou testy napsány a s dostatečným odpočinkem, který byl mezi jednotlivými 

testy.  

3.2  Použité metody 

 Práce má charakter empiricko-teoretického výzkumu. V teoretické části jsou 

použity metody sběru dat, analýzy odborné literatury z oblasti všeobecné sportovní 

přípravy a přípravy v judu, studium dostupných materiálů z obecného a judistického 

tréninku. Je také využita zkušenost z dlouholeté praxe autora.  

 Praktická část vychází ze standardizovaného motorického testu a zvolené testové 

baterie pro přípravku v judu - mláďata (8-10 let). Testování bylo uskutečněno v letech 

2011-2012 a probíhalo v rozestupu 5 měsíců. Vyhodnocení motorických testů bude 

prováděno statistickými metodami.  

3.3 Popis motorické testové baterie 

 Často existují testy v této kategorii obecně nebo v judu, ale testová baterie pro 

kategorie přípravky v judu - mláďata 8 až 10 let není téměř vůbec vytvořena. Obecně se 

především používá nejvíce z heterogenních testových baterií Unifit test a Euro fit test, 

které jsou pro všechny věkové skupiny a popřípadě jsou modifikované vzhledem 

k věkové kategorii.  

 Pro judo je starší testová baterie a normy udávající výkonnost dětí Benešem a 

kolektivem (1988) či Zátrochou (1999). Normy jsou definovány dle klasifikované 
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stupnice, u které číslo 1 označuje nejlepší výsledky, a k číslu 4 náleží ta nejhorší 

hodnota.    

 Tabulka 1: Soubor motorických testů /tabulky norem/ (Zátroch, 1999) 

Kategorie přípravka (8-10 let) 

Test 
klasifikační stupnice 

1        2        3        4 

testy tabulky A   

běh na 50 m (s)    8,0   –  8,5   –  9,0   –   10,0 

hod plným míčem – 2 kg (m) 4,6   –  4,3   –   4,0  –   3,5 

skok do dálky z místa (cm) 150  –  140  –  130  –  110 

hloubka předklonu (cm) 6    –    4    –    2    –    0 

opakované shyby (počet) 5    –    3    –    2    –    1 

sed - leh za 2 min. 40   –   35   –   30   –   25 

12-min. běh (m) 2400 – 2300 – 2200 – 2100 

testy tabulky B   

šplh na 5m laně (s) 11,0  –  13,0 –  15,0 –  17,0 

kliky ležmo (počet) 30   –   25   –   20   –   15 

opakované přednosy (počet) 5    –    3    –    2    –    1 

opakované shyby (počet) –          –          –          – 

výskoky na překážky (počet) 30   –   27   –   25   –   20 

záklony (počet) 40         –          –          – 

boční rozštěp (cm) 12   –   16   –   20   –   25 

 Námi sestavovaná testová baterie motorických testů, která je vytvořena, je 

obdobná jako předešlá, ale více kopíruje tuto věkovou kategorii. Byla sestavena na 

základě názorů trenérů, kteří se dlouhodobě věnují kategorii přípravky v judu - mláďata 

(U11) a názoru autora, který se také věnuje několik let této věkové kategorii.  

 Motorické testy šplh na laně, opakované shyby a záklony jsou pro naši testovou 

baterii vyřazené. Názory trenérů se shodují s autorem v tom, že není žádoucí dávat 

důraz na silové schopnosti v tomto raném věku. Šplh na laně je nebezpečný vzhledem k 

výšce, kterou musí svěřenec rychle překonat a také osifikace kostí není ještě pevně 

dokončena, a proto je dávána přednost spontánnosti před nejlepšími výkony. 

Opakované shyby mají také negativní důsledek vzhledem k osifikaci kostí, protože 
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může dojít k tzv. lupnutí, které je u takto malých dětí možné, jak jeden z trenérů 

popisuje. U záklonů je nutné „zapnout“ správně všechny svaly, které se podílí na 

pohybu. Jedná se o dovednost, kterou děti sice zvládnou, ale při snaze o co nejlepší 

výkon, je tento pohyb často nesprávně proveden, někdy až zdraví nebezpečný. Tento 

cvik lze rozvíjet i později. Dále dochází ke zkrácení sed-lehu z dvou minut na jednu a 

běhu po dobu 6 minut z 12. Tato délka je vhodnější vzhledem k věku, protože příliš 

dlouhý běh je vysilující a nežádoucí pro děti a taktéž to platí pro délku sed-lehu.  

Tabulka 2: Soubor motorických testů přípravky v judu – mláďata (U11) 

název testu 

klasifikační stupnice 

1 2 3 4 

běh na 50 metrů (s) 8 8,5 9 10 

hod plným míčem - 2 kg (m) 4,6 4,3 4 3,5 

skok daleký z místa (cm) 150 140 130 110 

hloubka předklonu (cm) 6 4 2 0 

boční rozštěp (cm) 12 16 20 25 

sed-leh po dobu 1 minuty (počet) 20 18 15 12 

kliky ležmo (počet) 30 25 20 15 

opakované přednosy (počet) 5 3 2 1 

výskoky na překážku (počet) 30 27 25 20 

běh 6 minut (metrů) 1200 1150 1100 1050 

 

Popis testů 

Běh na 50 metrů  

- start z polovysokého postoje, čas se měří s přesností 0,1 sec, dva pokusy  

Hod plným míčem o váze 2 kg  

- hod se provádí oběma rukama ze vzpažení (autový hod), za určenou čarou, dva 

pokusy  

Skok daleký z místa odrazem snožmo  

- ze stoje mírně rozkročného, podřep, zapažit, předklon – odrazem snožmo skok 

daleký vpřed se současným švihem paží vpřed, dva pokusy  
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Hloubka předklonu  

- stoj spojný na zvýšené podložce, ze vzpažení se provede hluboký předklon, obě 

kolena musí být propnuté, měří se vzdálenost špiček prstů od roviny podložky v 

centimetrech, dva pokusy  

Boční rozštěp  

- svěřenec stojí bokem k žebřinám, jedna ruka se drží žebřin a druhá je upažená, 

udělá boční rozštěp pravou/levou vpřed a nohy musí být napnuté, měří se 

vzdálenost od rozkroku k podlaze s přesností na centimetr, dva pokusy  

Sed-leh po dobu jedné minuty  

- hýždě musí být stále v kontaktu se zemí, prsty jsou propleteny za hlavou, loket se 

střídavě dotýká pravého a levého opačného kolene, počítají se jen správně 

provedené cviky, jeden pokus 

Kliky ležmo  

- provedení je ve vzporu ležmo klik, ruce jsou na šíři ramen, počítají se jen správně 

provedené cviky, jeden pokus 

Opakované přednosy  

- provedení z visu na žebřinách na napjatých pažích, zády k žebřinám, bez opory 

nohou, hodnotí se doteky oběma nohama žerdě, která je mezi rukama  

Výskoky na překážku  

- z mírného stoje rozkročného čelem k překážce vyskočit a doskočit sounož na 

horní stranu překážky, která je vysoká 40 cm, hodnotí se počet výskoků  

Běh po dobu 6 minut 

- vysoký start - z klidu, měří se dosažená vzdálenost v metrech 

Popis testů je podle Letošníka (1993).  

3.4 Způsob zpracování dat 

 Ke zpracování dat je využit program Microsoft Excel 2007. Jsou použity 

základní statistické charakteristiky: 

- aritmetický průměr ( ) 

- směrodatná odchylka (s) 

Dále jsou použity statistické metody párového t-testu (T) a Spearmanova korelačního 

koeficientu (rS).  
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 Data jsou zobrazena v tabulkovém znázornění a do grafů ve stejném programu. 

Výsledky probandů v motorických testech jsou vyhodnoceny statistickou metodou. 

3.4.1 Metoda vyhodnocení pro hypotézu 1 

 K vyhodnocení a porovnání motorických testů sledované skupiny se vychází ze 

statistické metody významnosti rozdílu dvou veličin, tzv. t-test pro párové hodnoty 

závislých výběrů.  

 T-test v námi použité variantě testuje, zda střední hodnota výsledků po prvním 

testování je rovna střední hodnotě výsledků po druhém testování. Dle první hypotézy se 

předpokládá, že dojde ke zlepšení v testech jedinců v druhém testování, proto bude 

testována hypotéza rovnosti středních hodnot proti jednostranné alternativě. Pro 

motorické testy je nejběžněji určena 0,05 hladina významnosti (tedy 5 % 

pravděpodobnost). Hypotéza o rovnosti středních hodnot testování bude zamítnuta, 

pokud bude hodnota T nižší než kritická hodnota Studentova rozdělení n-1 stupni 

volnosti pro dvojnásobek stanovené hladiny (Kovář, Blahuš, 1989), která je uvedena 

v příloze 3. 

 Podle Kováře a Blahuše (1989) je při statistickém testování tzv. nulová hypotéza 

(H0), která je základním typem úvahy a ověřujeme jí pomocí zvoleného testovacího 

kritéria. Hypotéza (H0) předpokládá, že mezi dvěma jevy není statistického rozdílu. Při 

testování rozdílu mezi dvěma středními hodnotami si položíme nulovou hypotézu, která 

říká, že mezi středními hodnotami není statisticky významný rozdíl s 0,05 hladinou 

významností.  

Tento vztah lze napsat jako: 

H0: µ1= µ2 

 Proti této hypotéze (H0) stojí tzv. alternativní hypotéza (HA), která říká, že mezi 

uvedenými středními hodnotami existuje významný rozdíl:  

HA: µ1≠ µ2 

 Dle zvolené pravděpodobnosti (α), kterou je u nás 5%, zamítneme nebo 

nezamítneme nulovou hypotézu. Alternativní hypotéza má určitý charakter, podle 

kterého rozlišujeme testy na jednostranné a dvoustranné. Např. při testování 

významnosti rozdílu dvou středních hodnot může být alternativní hypotézou 

předpoklad, že se oba průměry od sebe významně liší, což představuje oboustranný test 

(Kovář a Blahuš, 1989). „Statistická významnost neříká nic o věcné významnosti, která 

je důležitější. Věcná logická úvaha by měla proto vždy předcházet každé formální 
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numerické operaci a každá zjištěná statistická významnost by měla být posouzena a 

interpretována z věcného hlediska“ (Kovář a Blahuš, 1989).  

Vzorečky při použití statistické metody v t-testu dle Čelikovského (1979)  

Aritmetický průměr ( ) 

 

 

Směrodatná odchylka (s)  

 

 

 Následujícím testem ověřujeme rozdíly výsledků získaných opakovaným 

měřením u stejného výběrového souboru, které se obvykle provádí s časovým 

odstupem. T-test pro párové hodnoty závislých výběrů také testuje, zda je střední 

hodnota výsledků před cvičením rovna střední hodnotě výsledků po cvičení.  

T-test pro párové hodnoty závislých výběrů 

 

 U skupin testů jsou vypočítány statistické charakteristiky aritmetický průměr 

( ) a směrodatná odchylka (s). Testy jsou prováděny s hladinou významnosti 0,05.  

3.4.2 Metoda vyhodnocení pro hypotézu 2 

 Pro ověření druhé hypotézy je použit Spearmanův korelační koeficient, jenž je 

využíván jako ukazatel závislosti kvalitativních znaků. 

 Tato metoda je založena na pořadí jedinců podle hodnoty vzhledem ke dvěma 

sledovaným veličinám. Každému jedinci se přiřadí dvojice pořadí Q  (pořadí podle 

první veličiny X) a R  (pořadí podle druhé veličiny Y). Jestliže s rostoucími 

hodnotami X vzrůstají i hodnoty Y (za předpokladu, že rostoucí hodnoty X a Y 

znamenají lepší pořadí) je pořadí obou veličin shodné, neboli Q = R pro každého 

jedince. Pokud s rostoucími hodnotami X klesají hodnoty Y, tak jsou pořadí obou 
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veličin právě opačná. Při nezávislosti obou veličin jsou pořadí hodnot Q a R zpřeházená 

zcela náhodně. Pro n pozorovaných dvojic ve výběru je počítán pomocí diferencí pořadí 

di = Qi – Ri . 

Spearmanův korelační koeficient (rS)  

   

 

 Při shodném pořadí dosahuje koeficient  rS maximální hodnoty 1, při opačném 

pořadí minimální hodnoty -1. V ostatních případech je -1< rS <1. Pokud se korelační 

koeficient blíží nule, naznačuje, že mezi sledovanými veličinami není závislost (pořadí 

jsou náhodně zpřeházená).  

 Pokud platí nulová hypotéza o nezávislosti obou veličin, jsou odchylky 

Spearmanova korelačního koeficientu od nuly jen náhodné. Jestliže absolutní hodnota 

|rS| překročí 5% kritickou hodnotu, zamítá se nulová hypotéza o nezávislosti na 

příslušné hladině významnosti. Kritické hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu 

pro oboustrannou alternativu jsou v tabulce, která je uvedena v příloze 4. 

 Pro potřeby hypotézy 2 je veličina X dána průměrem hodnot v jednotlivých 

disciplínách (jedná se o průměrné hodnoty z obou testů), které jsou dále převedeny do 

průměru umístění ve všech disciplínách dohromady. Pořadí Q je dáno seřazením hodnot 

X od nejlepšího výsledku k nejhoršímu. Pořadí R je dáno veličinou Y, která je rovna 

pořadí v žebříčku na základě historie výsledku jedince na soutěžích a dle subjektivního 

hodnocení jejich trenéra a autora.  
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4. Popis koncepce tréninků pro kategorii přípravka – 

mláďata v judu 8 až 10 let 

4.1 Charakteristika věkového období  

 Ontogeneze přípravky – mláďata, která odpovídá chlapcům a děvčatům, kteří v 

běžném kalendářním roce nedovrší 11 let věku, je ovlivněna největšími změnami, které 

se u dětí projevují. Zkušenosti z tréninkového procesu v judu ukazují, že vhodný věk 

pro zahájení sportovní činnosti je kolem osmého roku (Sander, Deling, 2000). 

Vymezení věkových kategorií 

 Podle Slepičky a kol. (2009) jsou vyděleny skupiny mladší školní věk, který je 

rozdělen na 1.–2. třídu (6–8 let) a prepubescenci 3.–5. třída (9–11 let) a pubescenci (11–

15 let). Sportovní přípravu v judu Bompa (2009) periodizuje jako: věk pro začínající 

trénink     8–10 let, věk pro začínající specializaci 15–16 let a věk, kdy je dosahováno 

nejvyššího výkonu 22–26 let. Podle Beneše, Zátrochy a Kendla (1988) je vhodné 

tréninkový proces dělit na čtyři období: přípravka – 8 až 10 roků, základní výcvik – 11 

až 14 roků (mladší a starší žáci), specializovaný (výkonnostní) trénink – 15 až 18 roků a 

vrcholný trénink – od 19 roků.  

Kalendářní, biologický a sportovní věk 

 Kalendářní věk je známý pro všechny. Odvíjí se od data narození, kdy dítě je 

vždy starší od dalších narozenin. Ve sportu se rozlišuje také tzv. biologický (skutečný) 

věk, který není dán datem narození, ale konkrétním stupněm biologického vývoje 

organizmu. Ten se vždy nemusí shodovat s věkem kalendářním. Může se jednat o 

biologickou akceleraci, kdy je jedinec biologicky velice vyspělý a biologickou 

retardaci, kdy má dítě opožděný biologický vývoj. Kolem 18-20 roku se tato 

různorodost vyrovnává. Skutečnou hodnotu lze poznat několika způsoby. Hlavními jsou 

porovnání výšky a váhy s normami, stanovení stupně osifikace kostí, stanovení stupně 

prořezávání druhých zubů atd. Třetím věkem je tzv. sportovní věk, který udává dobu, po 

kterou se dítě věnuje sportovní přípravě.  

Etapa seznamování se sportem 

 Jedná se o počáteční fázi sportovního tréninku a má velký vliv na děti, 

především na zájem dítěte o sport (Jansa a kol., 2007). Etapa seznamování, kterou 

začíná systematický trénink, je nejen v judu, ale ve většině sportů, udávána pro věk asi 
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6 až 10 let. Jedná se o vytvoření všeobecných základů pro sport a jednotlivé sportovní 

složky nejsou záměrně přesně zastoupeny.  

 Děti by měli zvládnout co největší množství pohybových dovedností, všestranný 

rozvoj pohybových schopností a základy techniky. Trénování je pestré a emocionální, 

prováděno herní a soutěžní formou a je především zaměřeno na cvičení nízké intenzity.  

Podle Periče (2004) je cílem připravit svěřence tak, aby byli schopni: 

- pravidelně trénovat 

- plnit všechny podmínky tréninku 

- znát a dodržovat pravidla dané sportovní disciplíny a sportu všeobecně 

- podřizovat se kolektivnímu způsobu tréninku 

- vystupovat samostatně, aktivně a ukázněně v tréninku i v soutěžích.  

Rozdělení periodizace sportovní přípravy všeobecně dle Periče (2004): 

- etapa seznamování se sportem 6 (8) – 10 let  

- etapa základní trénink 10 – 13 let  

- etapa specializovaného tréninku 13 – 17 let 

- vrcholový trénink více než 17 let 

Rozdělení periodizace sportovní přípravy v judu dle Bompa (2009):  

- začínající trénink 8 – 10 let  

- začínající specializace 15 – 16 let  

- dosahování nejvyššího výkonu 22 – 26 let  

Specifikace tréninků dětí 

 Pro věkovou kategorii přípravky 8 až 10 let jsou charakteristické anatomicko-

fyziologické a psycho-sociální zvláštnosti. Z hlediska sportovního tréninku jsou 

hlavními zásadami: 

- tělesný vývoj 

 Vyznačuje se rovnoměrným růstem výšky a hmotnosti (asi 6-8 cm do výšky za 

rok). Dochází k plynulému rozvoji vnitřních orgánů, krevního oběhu, vitální a plicní 

kapacita se průběžně zvyšuje. Zakřivení páteře se ustaluje a osifikace kostí pokračuje 

vysokým tempem. Nastávají příznivé podmínky pro vznik nových podmíněných reflexů 

a nervový systém je zralý i pro složitější koordinačně náročné pohyby.  
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- pohybový rozvoj 

 Je charakterizován vysokou a spontánní pohybovou aktivitou. Převážně malá 

trvalost nových pohybových dovedností, které je vhodné opakovat. Při učení nových 

pohybových dovedností je využíváno přirozené motoriky. Doporučuje se rozvoj 

rovnováhy a rozlišování rytmu, které jsou uplatňovány k efektivnějšímu nácviku. 

Vhodné je učení pomocí her a nápodoby neboli imitační učení.  

- psychický vývoj 

 Rozvíjí se paměť. Dítě se soustředí na jednotlivou věc, nanejvýš 4-5 minut. 

Hovoříme o konkrétním (reálném) nazírání, kdy abstraktní myšlenkové procesy 

nechápe. Dítě chápe jen na co si „může sáhnout“ a spíše nerozumí věcem, které nemůže 

„uchopit“. Rychle se mohou střídat nálady z radosti do smutku a naopak.  

Trénink přiměřený věku versus raná specializace 

 Perič (2008) definuje trénink přiměřený věku, který spočívá v tom, že se snaží 

vytvořit co možná nejlepší předpoklady pro pozdější výkon. Jedná se o všeobecnou 

přípravu, kdy se dítě nezaměřuje nejen na svou specializaci. Všestranná příprava 

zdůrazňuje různorodou pohybovou činnost. Vhodné je zařazovat cvičení, které 

všeobecně rozvíjí jedince v závislosti na senzitivním období a které se stává odrazovým 

můstkem pro pozdější specializovanou činnost a výkonnost, zvyšující celkovou 

odolnost. Všestrannou přípravu lze rozdělit na všeobecnou (jedná se o veškerou 

pohybovou činnost), specializovanou (různé základy v rozličných činnostech či hrách) a 

speciální (vlastní sportovní odvětví v různých situacích).  

 Naopak raná specializace se zaměřuje na okamžitý výkon. Jedná se především o 

monotónní zatížení, které často vede k jednostrannosti. Charakteristické je pro toto 

trénování tvrdost, cílevědomost, vážnost atd. Důsledkem jsou často poruchy ve vývoji 

kostry, kloubů a svalového aparátu, především oslabení a přetížení určitých svalů. 

V pozdějším tréninkovém rozvoji je možná limitace ve výkonech. Například vyčerpání 

adaptačních podnětů, kdy nastává tzv. tréninková bariéra.  

 Tyto dvě koncepce jsou výrazně protichůdné. Vrcholových výkonů je možné 

dosáhnout oběma trenérskými cestami. Ze seriózních rozborů obou koncepcí vyplývá, 

že vyšší procentuální zastoupení se špičkovými výkony mají jedinci, kteří prošli 

koncepcí tréninku odpovídajícího vývoji. Raná specializace spočívá v rychlejším vývoji 

výkonnosti, která není tak dlouhá jako koncepce tréninku přiměřeného věku, a souvisí 
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s určitou stagnací výkonnosti kolem 18. roku. Často dochází k tzv. syndromu vyhoření 

(Perič, 2004), který představuje psychický stav, kdy dochází k vyčerpání.  

 

Obrázek 2: Porovnání vývoje výkonnosti koncepcí rané specializace a tréninku odpovídajícího vývoji 

(Perič, 2004) 

 Mnozí trenéři často mají větší zájem, aby dítě dosahovalo nejvyšších výsledků, a 

proto upřednostňují ranou specializaci. Děti předčasně končí se sportem a to nejen s tím, 

kterému se věnovaly soustavně a věnují se spíše jiným aktivitám, především pasivním.  

Věkové a pohlavní zvláštnosti dětí 

 Kniha Psychologie sportu (Slepička aj, 2009) uvádí, že mladší školní věk 

nepřináší žádné velké změny v odlišnosti pohlaví, které by ovlivnily zájem o pohyb či 

jeho uskutečňování. Poznatky jsou uváděny v návaznosti na předškolní věk, v kterém 

dítě přijímá vědomí rozdílnosti pohlaví a rozdílnosti rolí. Právě přijetí ženské nebo 

mužské role je považováno za jeden ze základů kroků vývoje lidské osobnosti. Počátky 

mladšího školního věku nenesou s sebou výrazné rozdíly v motorice dívek a chlapců. 

První výraznější intersexuální rozdíly ve vývoji dětí jsou až zaznamenány v období 

prepubescence (9 – 11 let), ve kterém začínají první náznaky pohlavního dospívání a to 

především vznik sekundárních pohlavních znaků a výrazný růst do výšky. Ani v tomto 

období vliv pohlaví však výrazně neovlivňuje rozdíly ve výkonnosti.  

4.1.1 Faktory ovlivňující vývoj dětí 

Sociologické hledisko 

 Tomuto hledisku se hluboce věnuje kniha Sport a pohybové aktivity v životě 

české populace od Jansy aj. (2005). V této literatuře čerpající z výzkumů prováděných 

na UK FTVS v letech 2000 až 2005 je obsaženo velké množství zajímavostí o věkových 

skupinách: 7-15, 15-18, 18-61 a více let. Pokud se zaměříme na skupiny 7 – 15 let a 
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především na mladší děti (Chytrá, 2009), tak kniha uvádí zejména určité posuny 

v zájmech dětí, názorech a postojích. Patří mezi ně především pohled na sportovní idoly 

a vzory, místní sportovní tradice a jiné aktivity. Celková kvalita člověka je utvářena od 

raného věku, a proto právě aktivní způsob života je velmi podnětným vývojem mladého 

člověka, který tvoří osobitost mladistvého (Jansa aj., 2005). Největší vliv na dítě od 

útlého věku má rodina, prostředí a okolí. Nejdříve se vzorem stává některý z členů 

rodiny a později má velký vliv jiný, dítětem vybraný vzor či oblíbená postava, kterou 

bývá hrdina, známý sportovec či jiná osobnost v jeho okolí. Dítě ho často napodobuje 

v chování, způsobu života, ve stylu oblékání, řešení mezilidských vztahů atd. Podle R. 

J. Havighursta je velmi důležité uvolnění z přílišné závislosti na rodičích a navazování 

významnějších vztahů k vrstevníkům obojího pohlaví.  

 Z průběžných statistik (Jansa aj., 2005) vyplývá, že v posledních letech došlo ke 

snížení kvality společenské péče o volný čas mladé generace. V tomto věku se utváří 

životní styl dětí a je ovlivněn možností jiných aktivit než pohybových. Především jde o 

formy pasivní zábavy jako televizní vysílání, internetové připojení, počítačové hry a 

mnoho dalších.   

Pedagogické hledisko 

 Dle Svobody (2003) je v dnešní době hlavním cílem při sportování, dosažení co 

nejvyššího výkonu, což lze chápat jako pozitivní jev, ale zároveň může dojít k 

nepřirozené až nebezpečné hypertrofii a s ní spojeným tzv. „vítězstvím za každou 

cenu“, což je již jev negativní. Lze říci, že za správné ovlivňující cíle sportu z hlediska 

hodnot jsou ty, které podporují lidskou existenci, a naopak za nesprávné pokládáme ty, 

které jí škodí. Především morální či přímé vedení s využitím vlastního příkladu jsou 

nejvhodnějšími metodami. 

 Základem je trenér, který ovlivňuje dítě jeho hodnocením, které směřuje k 

úspěšným výsledkům. Dále trenér musí rozeznat a vnímat věkové zvláštnosti dětí. 

Působí postupnými kroky či jednorázovými zákroky a usměrňuje chování a osobnost 

dítěte. Vede ho k pozitivnímu přístupu ke sportu jako k běžné aktivitě v jeho životě. 

Správný pedagogický přístup k pohybové aktivitě je tedy dlouhodobý proces působící 

na jedince a podporující jeho rozvoj, což vede k dobrým výkonům. Podle Svobody 

(1980) dochází nepřímo k celkovému rozvoji společnosti prostřednictvím sportu. 

 Ve velmi mladém věku dítěte a podle jeho motivace jsou ovlivňovány postoje ke 

sportu, kdy o něj buď má zájem, nebo jej odmítá. Právě odmítání se snaží eliminovat 
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trenér tlakem a sankcemi, které jsou ale využity s rozvahou vzhledem k nebezpečí 

trvalého pocitu donucování. Jedná se komplexní činnost s aplikovanými postupy, které 

ovlivňují mladistvého. 

Psychologické hledisko  

 V Psychologii sportu (Slepička aj, 2009) je uvedeno, že dětský věk má svá 

specifika, které především ovlivňují mravní kvality a tvůrčí aktivity. V popředí by měl 

být prožitek ze hry, který by měl být důležitější než zklamání z nedosaženého výkonu, 

které vede k negativním prožitkům. Radostí ze hry dojde k vyloučení nežádoucího 

traumatu z neúspěchu a úzkosti k sobě samému. Největšími chybami jsou přeceňování 

se, kdy děti neodhadnou své hranice a začínají pochybovat o svých schopnostech a 

dovednostech. Například vyrůstají se svými úspěšnými vrstevníky, a proto se sportem 

končí, aby předcházely nepříjemným pocitům méněcennosti. Je vhodné klást požadavky 

s ohledem na schopnosti dítěte. Úkoly lze například zadávat s ohledem na jeho 

možnosti vykonané volným úsilím, které utváří jeho pozitivní sebepojetí.  

 Velkou roli hraje motivace, jejímž zdrojem jsou kromě potřeb i postoje, zájmy a 

hodnotová orientace. Potřeby lze chápat jako nedostatek něčeho, co se snaží jedinec 

získat k uspokojení. Ve Velkém psychologickém slovníku od A. S. Rebera (1998) je 

vyjádřen pojem dvojí: jednak pro to, co je potřebováno a dále také hypotetický stav 

organizmu, kde tento pojem je zaměňován se slovy motiv nebo přání. Trenér by měl 

připravit podmínky a situace poskytující dostatek motivačních stimulů pro danou 

kategorii na začátku, v průběhu a na konci tréninkové jednotky (Havlík, 1975). Přístupů 

k motivaci je mnoho, například Gallucci (2008) poukazuje na to, že existuje nejméně 32 

různých teorií motivace, z kterých dále vybírá následujících devět teorií, které přetrvaly 

nejdéle a nejvíce ovlivnily další výzkum: teorie cíle, výkonová teorie, teorie atribuce, 

motivační teorie, flow, psychoanalytická, neanalytická, humanistická a sociálně-

kognitivní. 

 Trenéři nebo další vychovatelé se mnohdy dopouštějí několika základních 

negativních postojů k dětem, kterými jsou nejčastěji přehnaná kritika za neúspěch a 

naopak menší chvála za úspěch (Täubner, 1985). Na druhou stranu není vhodné 

zdůrazňovat až nadměrnou chválu a sníženou kritiku za snadný úkol nebo výrazný 

soucit při nezdaru. Není jednoduché najít vždy tu správnou hranici. V nejnovějších 

studiích je uvedeno, že v západní Evropě dává až 2/3 dětí přednost věnování se sportu 



 
 

31 

 

bez aktivní účasti na závodech. S tím související jejich zájem o aktivitu, pokud se jim 

trenér věnuje více času, než když jsou jenom stručně pochváleni.   

 Důležité je respektování věku a zákonitostí s ním spojených, kterými jsou hlavně 

měnící se myšlení, motorika, vůle, vztahy k ostatním, citové prožívání a další. V tomto 

věku dochází nejprve k přijmutí rolí, postupně se rozvíjejí různé funkce, které ovlivňují 

rozvoj základních manipulačních dovedností a pohyblivosti. Hlavním ovlivňujícím 

faktorem jsou rodiče a okolí (Slepička, 2006).  

4.2 Pohybové schopnosti a dovednosti 

 Ovlivňují kvalitu pohybové činnosti a tím tvoří základ sportu. Pohybové úkoly 

většinou obsahují nároky na několik pohybových schopností a dovedností současně. Pro 

dosažení maximálního výkonu je potřeba integrace všech složek sportovní přípravy, 

jejíž jsou pohybové schopnosti a dovednosti základ.  

 Mezi schopnostmi a dovednosti je zásadní rozdíl. Pohybové schopnosti jsou 

vrozené a snažíme se je rozvíjet v kondiční přípravě, která je základem výkonu. Právě 

jejich rozvoj je dán biologickými předpoklady jedince. Rozdělují se obvykle na sílu, 

rychlost, vytrvalost a koordinaci. Zatímco pohybové dovednosti tvoří soubor 

předpokladů pro pohybovou činnost získaných v procesu učení, které nazýváme 

motorické učení (URL5). Můžeme je rozdělit na zavřené, otevřené a polootevřené.  

4.2.1 Pohybové schopnosti 

 Pohybové schopnosti jsou definovány jako částečně vrozené předpoklady 

k provádění určitých pohybových činností. Jak bylo řečeno výše, jsou to vrozené 

předpoklady, každý člověk je tedy má na určité úrovni – někdo lepší a někdo horší. 

Nelze je ani získat, ani zapomenout, může se jen zvyšovat nebo snižovat úroveň jejich 

rozvoje (Perič, 2004).  

 O pohybových schopnostech se také mluví jako o vnitřních biologických 

předpokladech k pohybové činnosti. Mají genetický základ a každý jedinec má možnost 

geneticky dosáhnout určité úrovně. Jedná se tedy o komplexní působení systémů v těle 

člověka.  
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Základními pohybovými schopnostmi jsou:  

- rychlost 

 Schopnost překonat krátký časový úsek v co nejkratší době s maximální 

intenzitou a s minimálním vnějším odporem. Na tuto schopnost mají vliv svalová 

vlákna. Dělíme je na pomalá oxidativní „červená“ vlákna (typ I – SO), která dovolí 

pracovat dlouho, ale pomalu, protože se pomalu unaví, rychlá oxidační glykolytická 

„bílá“ vlákna (typ II A – FOG), které zajišťují rychlý pohyb prováděný velkou silou, 

kdy jsou proti únavě velmi odolná a rychlá glykolytická vlákna (typ II B – FG), které 

umožní pracovat rychle, ale krátkou chvíli, protože se rychle unaví. Rychlost dále závisí 

na několika oblastech, které se dají v tréninku více nebo méně ovlivňovat.  

Dělení rychlostních schopností: 

reakční rychlost 

Reakce na určité podměty – zvukové, zrakové, dotykové v co nejkratším čase, 

např. startovní výstřel, během úpolových a jiných her atd. 

realizační rychlost 

Vlastní realizaci pohybové činnosti, která se dále dělí na acyklickou – kdy se 

jedná o jeden pohyb, u kterého lze přesně rozlišit začátek a konec, např. odraz, 

skok, hod, kop atd. A na cyklickou – rychlost lokomoce, u které dále 

rozeznáváme další parametry, jako jsou rychlost akcelerace (co nejprudší 

zrychlení), rychlost frekvence, rychlost se změnou směru a kombinace. Jsou na 

sobě relativně nezávislé. Jedná se například o běh, jízdu na kole, vedení míče 

atd. 

- koordinace 

 Často se také nazývá jako obratnost a jedná se o schopnost provést a regulovat 

pohyb ve smyslu přesnosti tohoto pohybu. Vyjadřuje aspekt silového, časového a 

prostorového řízení pohybových činností neboli reguluje pohyb. Základem je především 

nervosvalová koordinace. 

Dělení koordinačních schopností dle Měkoty a Novosada (2005): 

diferenciační schopnost 

Schopnost jemně rozlišovat a nastavovat silové, prostorové a časové parametry 

pohybového průběhu. 
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orientační schopnost   

Schopnost určovat a měnit polohu a pohyb těla v prostoru a čase, a to vzhledem 

k definovanému akčnímu poli nebo pohybujícímu se objektu. 

reakční schopnost   

Schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný (jednoduchý nebo složitý) podnět v co 

nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba. 

rytmická schopnost   

Schopnost postihnout a motoricky vyjádřit rytmus z vnějšku daný, nebo v 

samotné pohybové činnosti obsažený.  

rovnováhová schopnost  

Schopnost udržovat celé tělo (vnější objekt) ve stavu rovnováhy, respektive 

rovnovážný stav obnovovat i při napjatých rovnováhových poměrech a 

proměnlivých podmínkách prostředí. Dále se dělí na: statickou rovnováhovou 

schopnost, dynamickou rovnováhovou schopnost a balancování předmětu. 

schopnost sdružování  

Schopnost navzájem propojovat dílčí pohyby těla (končetin, hlavy, trupu) do 

prostorově, časově a dynamicky sladěného pohybu celkového, zaměřeného na 

splnění cíle pohybového jednání. 

schopnost přestavby   

Schopnost adaptovat či přebudovat pohybovou činnost podle měnících se 

podmínek (vnějších i vnitřních), které člověk v průběhu pohybu vnímá nebo 

předjímá. Schopnost přestavovat pohybovou činnost podle měnícího se zadání. 

- síla 

 Schopnost překonat vnější odpor prostřednictvím svalové kontrakce. 

Z genetického hlediska je síla nadřazena rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. 

Dělení silových schopností z hlediska průběhu pohybu: 

dynamická síla 

Isotonický stah, při kterém dochází k pohybu těla nebo jeho částí, např. dřepy, 

kliky, sed - leh atd. 

statická síla 

Izometrický stah, při kterém nedochází k pohybu těla nebo jeho částí. Jedná se o 

odpor, kterým je tělo či nějaké břemeno, které se snažíme udržet ve statické 

poloze, např. vis na hrazdě, výdrž ve shybu atd.  
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- vytrvalost 

 Schopnost provádět déletrvající pohybovou činnost bez snížení její intenzity. 

Jedná se o odolávání únavě a možnosti co nejrychleji se zotavit. Snaha je podávat výkon 

po co nejdelší dobu. Rozdělujeme ho podle aerobní a anaerobní práce. Během 

anaerobního cvičení dochází k jevu kyslíkový dluh, který označuje stav, kdy je potřeba 

kyslíku více, než kolik dovolují dopravit transportní možnosti do tkání. Transportní 

možnosti jsou dány činností srdce, cév a plic. Svaly pracují jakoby „na dluh“. 

Kyslíkový dluh se vyrovnává po skončení práce. 

Dělení vytrvalostních schopností podle trvání: 

dlouhodobá (aerobní práce) 

Trvá přes 10 minut během oxidativního režimu ve svalové práci.  

středně dlouhá (aerobně – anaerobní práce) 

Trvá cca 2 – 10 minut. Jedná se o přechod mezi oxidativním a neoxidativním 

procesem. 

krátkodobá (anaerobní práce) 

Trvá do 2 minut, převažují oxidační procesy v pracujících svalech, přičemž se 

v nich většinou hromadí laktát.  

4.2.2 Rozvoj pohybových schopností 

 Rozvoj probíhá za pomoci jednotlivých pohybových činností, které jsou 

charakterizovány objemem a intenzitou zatížení. Objem určuje velikost zatížení, tedy 

kolikrát nebo jak dlouho jsme dané cvičení dělali. Je uváděno především v čase (v 

minutách, hodinách) a v množství (počet opakování) či v délce (počet metrů, 

kilometrů). Intenzita udává stupeň úsilí, se kterým provádíme danou činnost. Jedná se o 

tzv. kvalitu pohybu, kterou nám udává srdeční frekvence (SF). Při nízké intenzitě je SF 

relativně nízká (př. 120 t.min
-1

) a naopak vysoká intenzita s sebou nese vysokou SF (př. 

200 t.min
-1

). Roli také hraje podprahová intenzita, která udává výkon, který se na 

jedinci neprojevuje.  

 Stavba jednotlivých tréninkových cvičení je ovlivněna vztahem mezi objemem a 

intenzitou zatížení, který je velmi podobný nepřímé úměře. 
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Obrázek 3: Vztah mezi objemem a intenzitou zatížení (Perič, 2004) 

 

 Aspekty zatížení pro každé tréninkové cvičení jsou také ovlivněny délkou 

odpočinku.  

Parametry tréninkového cvičení: 

- intenzita   – s jakým stupněm úsilí budeme jednotlivá zatížení dělat 

- trvání    – jak dlouho bude jedno zatížení trvat 

- frekvence  – kolikrát se bude toto zatížení opakovat 

- odpočinek  – jak dlouhé budou přestávky mezi jednotlivými opakováními a co 

během nich budeme dělat 

- typ cvičení  – jaké pohybové cvičení budeme dělat 

Rozvoj rychlosti 

 Jak bylo řečeno, rychlost se dělí na reakční a realizační rychlost, které jsou 

relativně nezávislé. Rozvoj jedné rychlostní složky tedy neznamená automatický rozvoj 

složky jiné - reakční rychlost nepřinese zásadní rozvoj realizační rychlosti a naopak, 

proto musíme rozvíjet jednotlivé rychlosti samostatně a i v komplexu. Úroveň jednoho 

projevu rychlosti neovlivňuje úroveň jiného rychlostního projevu. Například šermíř, 

který má jednu z nejvyšších úrovní reakční rychlosti, nebude nutně mít vysokou 

realizační rychlost při judu. Nejvíce rychlost ovlivňuje koordinace a síla.  

 Rychlostní schopnosti se rozvíjí během pohybu s maximální intenzitou. Při této 

intenzitě nesmí být vzdálenost či doba příliš dlouhá, protože pak nedochází k maximální 

rychlosti. U malých dětí se jedná asi o 5-10s, protože dochází k poklesu intenzity 

pohybu vyvolané složitými biochemickými procesy, které mají přímou souvislost 

s dodávkou energie do svalů. Odpočinek, který by mělo dítě mít, aby doplnilo potřebné 

zdroje energie je dlouhý asi 1:6 (10s zatížení a 60s odpočinek) nebo 1:10. Aktivní 
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odpočinek, při kterém se dítě mírně pohybuje, je lepší než pasivní odpočinek. Obvykle 

se doporučuje 3-5 opakování po sobě a v tréninku může být 1-3 těchto cyklů. 

Rozvoj dle rozdělení rychlosti: 

reakční rychlost 

- zrcadlové cvičení 

- starty z různých poloh 

- drobné reakční hry (vyvolání zvířat, čísel atd.) 

realizace pohybu 

- cvičení s míči (vyhazování, přeskakování atd.) 

- různé formy skokových cvičení 

- velká lana 

- drobné hry na realizační rychlost (vybíjená, předávání míče atd.) 

komplexní rychlost 

- štafetové hry 

- změna poloh těla 

- drobné hry (sportovní hry atd.) 

 Důležitá je motivace, a proto je vhodné rychlost rozvíjet herním principem a 

také ve všech částech těla – trup, ruce a nohy. V dětském věku je nejvhodnější rozvíjet 

rychlost spolu s koordinačními schopnostmi, které k rozvoji přispívají. Co nejčastěji je 

vhodné stimulovat nervosvalovou koordinaci.  

Rozvoj koordinace   

 Jedná se o schopnost, které by měla být věnována největší pozornost. Děti mají 

menší „pud sebezáchovy“, kdy se tolik nebojí, a proto je vhodné provádět pohyby 

v prostoru, jako jsou přemety, salta, přeskoky atd. Ve všestranné přípravě je vhodné 

provádět cviky více a v jednodušší podobě, které nemusí být dokonalé, ale při nácviku 

techniky je to zcela naopak.  

 Rozvoj koordinace má tři základní oblasti: všestranný pohybový rozvoj (snaha o 

co největší zásobu pohybů, které vytváří předpoklad pro rozvoj pozdější speciální 

koordinace), základy pro techniku (čím větší je zásobárna pohybů, tím lépe se učí nové) 

a zvládání nečekaných situací (hlavně při soutěžích).  

Rozvoj koordinace podle Periče (2004): 

- koordinačně složitá cvičení – vhodný poměr správně a nesprávně provedených 

cviků je přibližně 6:4. Pokud dítě cvik zvládá, tak zvolíme jiný (těžší) a pokud je 
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příliš náročný, tak musíme uvažovat o jeho zjednodušení. Jedná se o různé 

druhy akrobatických cviků, manipulace s předměty, cviky na nářadí atd. 

- cvičení v různých obměnách – navazuje na předchozí kategorii. Děti jej provádí 

na opačnou stranu - hlavně v úpolových sportech, přihrání a zpracování míče 

atd.  

- cvičení v měnících se vnějších podmínkách – například běh v hlubokém písku, 

lyžování, horská kola atd. 

- cviky se změnou rytmu – například na akustický či optický signál, který se 

přizpůsobuje situacím v turnaji. Změna rytmu např. skoky přes švihadlo na 

hudbu (střídá se rychlejší a pomalejší tempo), reakce na signál a provedení 

pohybu atd.  

- kombinace již osvojených pohybových dovedností – několik činností jdoucích 

rychle po sobě. Příkladem je akrobatická soustava, štafetové hry, cvičení 

s míčem atd.  

- současné provádění několika cvičení – využívá se především u sportovních a 

úpolových her. Například driblování oběma rukama s určitým pohybovým 

cvikem atd.  

 

 Rozvoj koordinace je vhodné zařazovat na začátek hlavní části tréninkové 

jednotky, protože jsou tato cvičení náročná na pozornost a soustředění. Koordinace se 

často spojuje s rozvojem rychlosti. Při nácviku nových pohybových cvičení je vhodná 

dopomoc a záchrana.  

Rozvoj síly 

 U statické síly se rozlišuje pouze doba svalového stahu a velikost úsilí 

(nejčastěji, jak velké břemeno lze udržet). V dynamické síle je rozlišena velikost odporu 

(jak je velká hmotnost, která je překonávána), rychlost (jak rychle bude zvedána atd.) a 

počet opakování (kolikrát bude zvedána atd.). Vždy je jedna složka nadřazená ostatním 

a podle toho je rozlišována síla výbušná (rychlá), síla vytrvalostní (pomalá) a síla 

maximální. Právě maximální síla není vhodná pro malé děti. Je důležité rozlišovat 

jednotlivé síly, i když jednotlivé druhy silových schopností spolu do jisté míry 

souvisejí.  

 V mladém věku do 10 let je vhodné doplňovat všestrannou přípravu spíše 

rychlostními a koordinačními cvičeními, které podporují silové schopnosti. Svalová 
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hmota a kostra ještě není tolik připravená na tento rozvoj, proto se zaměřujeme na velké 

svalové partie, jako jsou svaly trupu a svaly pletence ramenního a kyčelního. 

Nejvhodnějšími prostředky rozvoje síly jsou tzv. přirozené posilování, mezi které patří: 

- lezení (na žebřinách, provazovích drahách atd.) 

- šplh (na laně, na tyči atd.), 

dále jsou oblíbená úpolová cvičení 

- přetahování, přetlačování (na konci lana, ve dvojicích atd.) 

- zápasy dvojic v různých polohách (ve stoji, v kleče atd.) 

- různé úpolové hry (ragby, fotbal v pozici tzv. raka atd.) 

a také cvičení s nářadím nebo s náčiním 

- cvičení se švihadly  

- plné míče (asi 1kg – odhazování, kutálení atd.)  

 

 Trénink by měl vycházet z dětské přirozenosti - být pestrý (nedělat stále tu 

samou věc), v různých prostředích a probíhat v radostné atmosféře. Mělo by se přitom 

vycházet ze specifik senzitivního období. Vhodné je využívat herní princip. Děti by 

měly mít z tréninku dobrý pocit a těšit se na další.  

Rozvoj vytrvalosti   

 Rozvoj vytrvalosti u dětí je především rozvoj aerobní, aby byly schopni snášet 

tréninkové zatížení, které se s přibývajícím věkem zvyšuje. Přispívá k lepšímu 

zdravotnímu stavu prostřednictvím rozvoje srdce, plic a cév. Do desíti let není potřeba 

zvláštního tréninku zaměřeného na rozvoj vytrvalosti, protože malé děti ji mají 

v podstatě na horní hranici svých individuálních možností. Důležité je uvědomit si 

motivaci a jiné podmínky, které dítě obklopují, aby nepřecenilo své síly, protože může 

neodhadnout své možnosti. Děti nejsou ještě tak vyzrálé a nemusejí to vycítit.  

Dlouhodobou (aerobní) vytrvalost je možné rozvíjet různými metodami:  

- souvislá metoda – zatížení, které trvá u malých dětí asi 10-15 minut, kdy je 

intenzita relativně stálá (běh, cyklistika atd.) 

- metoda fartleková – trvá také asi 10-15 minut, ale střídá se u ní intenzita (běh 

v terénu, indiánský běh atd.) 

- intervalová metoda – jedná se o střídání zatížení a odpočinku, kdy zatížení má 

relativně vysokou intenzitu (běh, drobné soutěže, hry, úpolová cvičení atd.) 
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Krátkodobá (anaerobní) vytrvalost se u dětí nedoporučuje. S rozvojem je možné začít 

kolem 14.-15. roku, protože děti mají jiný metabolismus než dospělí a neumějí dobře 

odbourávat zplodiny, především laktát. Anaerobní rozvoj by měl následovat alespoň po 

3-4 rocích rozvoje aerobní vytrvalosti.  

Středně dlouhá (aerobně – anaerobní) vytrvalost je na pomezí dlouhodobé a krátkodobé 

vytrvalosti.  

 Vytrvalost u dětí se rozvíjí především pomocí her a to neřízenou hrou, kterou 

představují sportovní hry či drobné hry, kdy se děti věnují hře s intenzitou podle svého 

uvážení. Druhou možností je tzv. řízená hra, kdy trenér organizuje cvičení, aby děti byly 

v neustálém pohybu (různé soutěže celého týmu, vykonání úkolu atd.). 

 

Obrázek 4: Rozdíl mezi řízenou a neřízenou hrou z hlediska jejich odezvy na srdeční frekvenci (Perič, 

2004) 

4.2.3 Rozvoj kondičních (motorických) schopností s ohledem na 

senzitivní období  

 Senzitivní období označuje úseky, které jsou zvláště vhodná pro stimulaci 

rozvoje určitých pohybových schopností. Právě v těchto etapách dosahují děti 

nejvyšších přírůstků rozvoje a fixace dané pohybové schopnosti. Obecně lze říci, že 

senzitivní období končí u dívek o rok dříve než u chlapců (Perič, 2004). Pro posuzování 

věku je nutné znát biologický věk jedince, který je pro trenéry klíčový při optimalizaci 

tréninkového procesu. Základní podmínkou účelnosti přípravné etapy jsou správně 
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využité znalosti o senzitivních obdobích v dětském věku (Dovalil, 2009). Perič (2004) 

uvádí rozdělení schopností a jejich rozlišení dle následných tabulek.  

 

Efektivita tréninku podle senzitivního období (Perič, 2004): 

 Koordinační schopnosti   7 – 11 let 

 Rychlostní schopnosti   7 – 14 let 

 Silové schopnosti     10 – 13 let u dívek a 13 – 15 let u chlapců 

 Vytrvalostní schopnosti   v jakémkoliv věku 

Rychlostní schopnosti 

 Rychlost je vhodné rozvíjet co nejdříve a právě v tomto věku je to velmi dobré. 

Ke zlepšení rychlosti nejvíce dochází mezi 7. – 14. rokem. I poté dochází ke zlepšování, 

Tabulka 3: Věkové vymezení senzitivních období pro rozvoj motorických schopností (URL11) 
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ale na základě rozvoje i jiných faktorů, hlavně silových schopností. Rozvoj rychlosti se 

často rozvíjí s koordinačními schopnostmi.   

Tabulka 4: Senzitivní období rychlostních schopností ve věku 7 – 10 let  

Věk 7 - 10 let 

Frekvence 

 

Akce 

 

Maximální 
 

Zrychlení 
  

    malá efektivita vynaloženého tréninku 

    střední efektivita vynaloženého tréninku 

Koordinační schopnosti 

 Právě koordinační schopnosti je ve věkové kategorii 8 – 10 let nejvhodnější 

rozvíjet, protože je pro ně senzitivní období nejpříhodnější. Nazývá se taky „zlatým 

věkem motoriky“ (URL4), kdy dochází k velkému rozvoji jemné motoriky, pohyby se 

„zúsporňují“ a dochází k velkému rozvoji rovnováhy. Dochází také k vývoji centrální 

nervové soustavy, která má vysokou plasticitu, schopnost střídání vzruchů a útlumů a 

činnost analyzátorů a tak dochází k velice efektivnímu rozvoji koordinace. 

Tabulka 5: Senzitivní období koordinačních schopností ve věku 7 – 10 let  

Věk 7 - 10 let 

Základní 
  

Kombinace 
  

komplikovaná   

motorika 

  

Rovnováha 
  

Reakce 
  

Přesnost 
  

    střední efektivita vynaloženého tréninku 

   velká efektivita vynaloženého tréninku 
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Sílové schopnosti  

 Silové schopnosti není vhodné v tomto období příliš rozvíjet. Spíše je rozvíjíme 

pomocí posilování s vlastní vahou. Senzitivní období začíná poněkud později vzhledem 

k produkci růstových a pohlavních hormonů, které rozvoj síly ovlivňují. 

Tabulka 6: Senzitivní období silových schopností ve věku 7 – 10 let  

věk 7 - 10 let 

základní 
  

vytrvalostní   

výbušná 
  

maximální   

svalový objem   

    malá efektivita vynaloženého tréninku 

Vytrvalostní schopnosti 

 V tomto období je vhodné začít rozvíjet pouze aerobní vytrvalostní schopnosti. 

Anaerobní vytrvalost není v tomto brzkém věku vůbec vhodné rozvíjet, protože děti 

neumějí dobře odbourávat laktát jako v pozdějším věku. 

Tabulka 7: Senzitivní období vytrvalostních schopností ve věku 7 – 10 let  

věk 7 - 10 let 

aerobní 
  

anaerobní   

    malá efektivita vynaloženého tréninku 

4.2.4 Pohybové dovednosti 

 Jedná se o naučené pohybové činnosti, které jsou získané v procesu motorického 

učení. Navazují na pohybové schopnosti jako je např. skok, kdy schopností je vyvinutí 

explozivní síly v dolních končetinách, na jejímž základě se naučíme dovednost skok do 

dálky, kterou doprovází spoje centrální nervové soustavy, která umožní výkon 

v návaznosti na rozběh, odraz a styl (URL2). Motorickým učením pohybové dovednosti 

lze získat dispozici ke správnému, rychlému a úspornému pohybu. Jedná se o 
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dlouhodobý děj, který má svojí strukturu a dynamiku. Podstatou motorického učení je 

osvojování, zdokonalování a stabilizace. Rozděluje se do 4 fází, kterými jsou 

generalizace, diferenciace, automatizace a tvořivá koordinace. Následná tabulka 

znázorňuje nejen fáze, ale i jejich vlastnosti. 

Tabulka 8: Fáze motorického učení (URL10) 

fáze znaky název 
úroveň 

dovednosti 

 mentální  

aktivita 

proces v     

CNS   

1. 

počáteční 

seznámení, 

instrukce a  

motivace 

generalizace nízká vysoká iradiace 

2. 

zpevnění,         

zpětná aference 

a slovní 

kontrola 

diferenciace střední střední koncentrace 

3. 
zdokonalování, 

retence a 

koordinace 

automatizace vysoká nízká stabilizace 

4. 

 transfer,    

integrace,  

anticipace a 

výkon 

tvořivá   

koordinace 

sportovní 

mistrovství 
vysoká 

tvořivá 

asociace 

 

Pohybové dovednosti lze rozdělit na:  

- zavřené – provádějí se ve standardním prostředí a za standardních situací  

- otevřené – jedná se o nepředvídatelné proměnné prostředí (úpoly, basket atd.) 

- polootevřené – lze je napůl předpovědět (např. změna terénu u lyží atd.)  

 Pohybová dovednost je například basketbalová přihrávka, tenisový úder, plavání 

atd. Děti se učí pohyby od nejjednodušších k obtížnějším. Nejdříve se jedná o 

seznámení s daným pohybem a dále o nácvik, ve kterém se jedinec snaží zdokonalit a 

stabilizovat pohyb (techniku). Vhodné je získané předpoklady účelně, účinně a úsporně 

provádět. Cílem je vytvořit a zdokonalit sportovní dovednosti. 
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4.2.5 Stavba sportovního tréninku 

 Nejdříve se dělí tréninkový proces na roční tréninkový cyklus, který obvykle 

trvá jeden rok a není vázaný na rok kalendářní. Dále se dělí na tréninkové jednotky 

neboli na tréninky. Vedlejšími jsou mezocykly, které trvají v délce kolem jednoho 

měsíce a mikrocykly, které jsou dlouhé asi jeden týden. Mezocyklus a mikrocyklus je 

používán v tréninku dospělých a v přípravě dětí nemá zásadní význam.  

 Roční tréninkový cyklus 

 Jedná se o pravidelně se opakující cyklus, který není vázán na kalendářní rok. 

Skládá se obvykle ze 4 tréninkových úseků. 

- přípravné období – slouží k rozvoji obecných a speciálních pohybových schopností a 

dovedností. Většinou se jedná o všeobecný charakter a 

snažíme se vytvořit „zásoby“ kondice pro hlavní období. 

Obvykle nejsou v tomto období žádné soutěže. U dětí v etapě 

seznamování zachováváme tento charakter po celý 

tréninkový rok.  

- předzávodní období – spojuje všeobecně rozvíjející a speciální trénink. Obsahuje 

spojení techniky, taktiky a kondičního zatížení. Jsou v něm 

často zařazovány tréninkové tábory, které jsou v základní 

etapě omezeny nebo toto období zcela vynechávají.  

- hlavní (závodní) období – je nejdůležitější částí, ve které probíhají soutěže, které by 

neměly převažovat nad tréninky. Obsahem je především 

speciální trénink juda a jeho varianty.  

- přechodné období – slouží k fyzickému i psychickému odpočinku. U dětí se jedná o 

tréninkové volno či malé zatížení, především jsou obsahem 

hry a jiná zábava. 

 

    Hlavní rozdělení na roční tréninkový cyklus je především rozeznáváno u dětí 

věnujících se judu alespoň jeden rok, protože ostatní děti se věnují všestrannému rozvoji 

schopností a to hlavně herní formou tréninku.  

Roční tréninkový cyklus v judu je znázorněn v následujících tabulkách.  



 
 

45 

 

Tabulka 9: Doporučené objemy tréninků za roční tréninkový cyklus (Březina, 1990) 

tréninkové ukazatele přípravka (8-10 let) 

počet tréninkových týdnů 40 

počet tréninkových jednotek 

v týdnu 
2 – 3 

počet individuálních tréninků 

doma 
6 

počet hodin školní TV 2 – 3 

celkem tréninkových jednotek 80 – 120 

počet závodů 10 

celkový počet hodin zatížení za 

rok  
až 180 

 Rozvržení objemů tréninků v ročním tréninkovém cyklu, které jsou judistovi 

doporučeny, ale v kategorii přípravka je možné absolvovat méně tréninkových jednotek 

během jednoho roku.  
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Tabulka 10: Hlavní zaměření složek přípravy judo v ročním období (Letošník, 1993) 

složky  přípravné  předzávodní  závodní  přechodné  

přípravy  
objem ↗ 

intenzita ↓  

objem ↑  

intenzita ↗  

objem → 

intenzita ↑  

objem ↓  

intenzita ↓  

tělesná  

všeobecný 

funkční rozvoj, 

obecná 

vytrvalost, 

maximální a 

vytrvalá síla 

rozvoj speciální 

síly a 

vytrvalosti, 

rozvoj 

rychlostní síly 

specifickými 

prostředky 

udržování 

vysoké 

obecné 

trénovanosti  

rehabilitace, 

regenerace sil, 

„udržovací“ 

tělesná příprava, 

doplňkové 

sportovní 

činnosti  

technická  

osvojování 

nových 

specifických 

pohybových 

dovedností bez 

odporu soupeře  

upevňování 

osvojených 

pohybových 

dovedností za 

ztížených 

podmínek  

zvýšení 

účinnosti 

osobní 

techniky v 

randori a v 

kontrolních 

soutěžích 

v případě zájmu 

sportovce mírné 

randori, zkoušky 

na vyšší stupeň 

technické 

vyspělosti 

taktická  

prohlubování 

teoretických 

znalostí, 

znalostí 

pravidel, 

odstraňování 

vlastních 

technicko-

taktických 

dovedností 

plnění 

taktických úkolů 

v přípravných 

utkáních, 

rozbory průběhu 

utkání, změny 

sparingpartnerů 

různého stylu 

boje  

určení 

strategie a 

taktiky boje s 

příštími 

soupeři podle 

jejich 

osobních 

zvláštností  

nezařazujeme  

psychologická  

rozvoj 

psychické 

odolnosti, 

houževnatosti, 

volní vytrvalosti 

zvyšování 

motivace, 

„nabuzování" 

k soutěžím 

vyladění 

předstar. 

stavů, 

odpočinkový 

režim mezi 

starty  

uvolnění, 

regenerace 

psych. sil, 

získání zájmu o 

další trénink  

specifická 

výkonnost  
bez požadavků  

zvyšování 

výkonnosti  

maximální 

výkonnost  
bez požadavků  

↗ stoupá 

↘ klesá 

↓ nízká úroveň 

↑ vysoká úroveň → setrvalý stav 

Složky přípravy a časové období jsou ovlivněny věkovou kategorií. 

Tréninková jednotka  

 Je základem sportovní přípravy dětí, kdy se setkávají s trenérem. Podle Bompa 

(2009) by měly být jednotlivé tréninkové jednotky zaměřené pouze na dva nebo tři 
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úkoly, protože je velmi obtížné efektivně zvládnout více než tři úkoly. Snaha zvládnout 

více úkolů může vyústit v přetrénování sportovce. V případě více úkolů je vhodná určitá 

posloupnost, která respektuje psychickou a funkční náročnost předpokládaných cvičení 

a také je důležité dbát na aktuální stav únavy (Semiginovský, 1986). Tréninková 

jednotka je zaměřena zejména podle hlavní části, která má u dětí především charakter 

technický a kondiční. 

Dělíme ji na tři části: 

- úvodní část  – slouží k přípravě organizmu. Spočívá v psychické přípravě 

(seznámení s tréninkem a navození pracovní aktivity), rozcvičení 

(zahřátí a prokrvení organizmu a také protažení hlavních svalových 

skupin) a zapracování (připraví organizmus na následující část 

tréninku).  

- hlavní část  – plní cíl tréninku. Cvičení mají určitou posloupnost vycházející 

z energetických zdrojů a z únavy nervosvalové soustavy. Začínáme 

koordinačně náročnými cvičení (vyžadující vysokou úroveň aktivity 

centrální nervové soustavy a soustředěnost), dále rychlostní cvičení 

(vyžadují motivaci a značnou volnou aktivitu), silová cvičení (nejsou 

tak náročná na energetické zdroje a na aktivaci nervové soustavy jako 

koordinační cvičení) a vytrvalostní cvičení (dochází k vyčerpání 

energetických zdrojů pro pohyb a jsou náročná na vůli). Není nutné 

vždy zařazovat všechna cvičení. 

- závěrečná část – slouží ke zklidnění a k zahájení zotavení organizmu. Jedná se o 

sestup funkční úrovně při zotavovacích nespojitých pohybových 

činnostech mírné intenzity, kdy dochází k uvolnění svalů i nervového 

napětí. Doznívají změny v kardiorespiračním systému, i co se týče 

termoregulačních mechanismů (Havlíčková, 2003). Lze ji dělit na 

dynamickou část (cvičení s nízkou intenzitou urychlující zotavení po 

tréninku) a statickou část (zahrnuje protažení svalů a kompenzační 

cvičení, které především u dětí předchází k dysbalancím a ke 

špatnému držení těla).    

Orientační schéma je znázorněno v následující tabulce, která zaujímá různé poměry 

v závislosti na obsahu tréninku. Údaje jsou uvedeny v minutách. 
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Tabulka 11: Časová struktura tréninkové jednotky (Perič, 2004) 

délka 

tréninku 

úvodní část hlavní část závěrečná část 

p
sy

ch
ic

k
á 

p
ří

p
ra

v
a 

ro
zc

v
ič

en
í 

Z
ap

ra
co

v
án

í 

k
o
o
rd

in
ac

e 

ry
ch

lo
st

 

sí
la

 

v
y
tr

v
al

o
st

 

d
y
n
am

ic
k
á 

st
at

ic
k

á 

60 min. 3 7 5 10 10 – 15 5 5 

75 min. 3 7 5 15 10 10 15 5 5 

90 min. 3 12 10 10 15 15 15 5 5 

90 min. 3 12 10 – – 25 25 5 10 

4.3 Senzomotorické nároky v judu 

 Vnímání a čití je velmi důležité, protože judo je acyklický sport s rychlostně 

silovým charakterem prováděných činností. Důležitou roli hraje technická vyspělost a 

kondiční (síla, rychlost, vytrvalost a obratnost) připravenost závodníka. Po stránce 

psychické se jedná o bezprostřední koncentraci na svůj výkon během utkání, protože lze 

zápas vyhrát během každé vteřiny. Koncentrace je nutná na útok i na obranu, které 

vedou k vítězství. Preciznost je spojována s řádným rozcvičením, které napomáhá 

k optimální připravenosti celého organizmu. V neposlední řadě je nutná taktická složka 

výkonu, která se prolíná celým utkáním a dle situace je obměňována, tak aby se 

závodník vypořádal s nastalou situací.   

Pozornost 

 Právě pozornost se řadí k základním psychickým procesům. Projevuje se 

soustředěním a zaměřením na určitou věc či jev. Tyto jevy jedinec selektuje podle 

osobní důležitosti. Celkový výsledek projevu závodníka závisí na schopnosti reakce a 

provedení naučených technik s připravením si situací, v kterých lze zamýšlené techniky 

provést. Vzhledem k rychlosti dění je nutná automatizace naučených postojů k řešení 

každé situace. Právě při vnímání sledu utkání a psychického stresu dochází 

k jedinečnosti každého zápasu.  

Silové schopnosti 

 V judu jsou silové schopnosti jedny z nejvýznamnějších. Při rozvoji síly judisty 

se upřednostňují cvičení, které se svým provedením blíží struktuře samostatných 

pohybů prováděných při utkání. Cviky prováděné se soupeřem nebo jiným břemenem 
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jsou standardní pro rozvoj síly a jsou vhodnější pro judo než statické cvičení 

v posilovně s nářadím a náčiním, které je běžné především pro kulturisty. Toto 

dynamické cvičení upřednostňujeme před cvičením s maximální zátěží. Pro judisty je 

předpokladem celková silová připravenost všech partií. Lze částečně upřednostnit sílu 

horních partií, které zahajují požadovaný výkon během zápasu, ale také jiné svaly jako 

jsou dolní končetiny, které udržují především stabilitu.  

Senzomotorická rychlost 

 Rychlost prováděných technik a pohybů s nimi spojených je pro judistu neméně 

důležitá. Zde se míra potřeby rychlosti kompenzuje se silovou schopností závodníka 

v závislosti na váhové kategorie závodníka, do které spadá. Nižší váhové kategorie 

upřednostňují rychlostní provedení pohybů před silovými, ačkoliv určitá silová 

připravenost je vždy nutná. Vyšší váhové kategorie mají poměr síly a rychlosti spíše 

opačný.  

Senzomotorická koordinace 

 Rozvoj koordinačních schopností podmiňuje kvalitu technické přípravy. Díky 

dobrým koordinačním schopnostem si zvládne jedinec kvalitněji a rychleji osvojit dané 

sportovní dovednosti. Obratný jedinec dokáže lépe reagovat na změny pohybu, zvládne 

provést složitější pohybovou činnost. Koordinační schopnosti se dají rozvíjet už kolem 

šesti let i dříve. Tato cvičení by však neměla vymizet z tréninku ani v dospělosti. 

 Rozvoj koordinačních schopností judisty provádíme především zařazováním 

akrobatických prvků, cvičením na nářadí, na trampolíně a v neposlední řadě 

sportovními hrami. Judistické techniky vyžadují vysoké úrovně ohebnosti a schopnosti 

učit se novým pohybovým dovednostem, proto se koordinační cviky do tréninkového 

procesu zařazují velmi často.  

Schopnosti rovnováhy těla 

      Rovnováha je pro judisty velmi důležitá a to především dynamická 

rovnováha. Tzv. neupadnout je pro judistu existencionální nárok a je spjat se 

soupeřovým provedením technik, které judistu vychýlí a dovolí uskutečnit poraz, 

kterým se judista dostane k zemi. Dále je možný boj na zemi, který je někdy také spojen 

s rovnováhou vedenou z kolen a následnou snahou dostat protivníka na záda a 

znehybnit ho tak. Základní snahou nejen pro začátečníka ale i pro vyspělého závodníka 

je vychýlení – nástup – hod. Tímto způsobem je důležitost rovnováhy při judu zřejmá, 

protože mnohdy jde při provedení nástupu o schopnost dostat se soupeři pod těžiště 
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vlastním těžištěm a následně ho nadzvednout nebo „podmést“, aby protivník upadnul. 

Vzhledem k tomu, že oba závodníci mají stejnou možnost chvatu docílit, pak z toho 

vyplívá, že náročnost provedení popsaného způsobu se u obou střetává a záleží, který ze 

závodníků zvolí tu nejlepší a v daném okamžiku nejpraktičtější techniku spojenou se 

svojí rovnováhou, ale i kondiční, psychickou a taktickou připraveností.   

Senzomotorická flexibilita 

 Judo je velmi náročná pohybová aktivita na pohybový systém člověka. Kromě 

důkladného rozcvičení před zápasem a závěrečného zklidnění organizmu s vhodnými 

kompenzačními cviky je nutné věnovat regeneraci více času i mimo tréninkovou 

jednotku. Judista musí být pružný, ohebný, uvolněný, proto masáže, vířivka, bazén by 

měly být pravidelnou součástí tréninkového procesu. Ačkoliv je judo kombinace mnoha 

pohybů, převažuje jednostranná činnost vzhledem k dominanci praváků nebo leváků. 

Kompenzační cvičení, silné svalstvo a spolupráce s dobrým fyzioterapeutem je také 

nezbytností. 

Kinestetické vnímání 

 Schopnost rozlišovat pohyby vlastní a soupeřova a jemné pohyby částí těla. Tyto 

schopnosti prolínají celé utkání a cvičné zápasy a jsou velmi důležité pro predikci 

soupeřova pohybu. Během boje dochází k neustálému kinestetickému vnímání, které 

pomáhá učení možnosti provedení techniky nebo jejího navázaní s kombinací nebo 

„protichvatem“ na předchozí soupeřův útok.  

 Přesnost v cílení pohybu je úkolem pro organizmus, který vyhodnocuje pohyby 

hrubé i jemné koordinace a následně spolupracuje s vykonáním správného pohybu, v co 

nejrychlejším provedení techniky nebo s ní spojené úkony.  

Schopnost pružnosti 

 Tento faktor, který se skládá ze síly, rychlosti, ohebnosti a senzomotorické 

koordinace se uplatňuje při každé technice a v různých speciálních průpravných 

cvičeních. 

Senzomotorická vytrvalost 

 Vytrvalost judisty se projevuje ve schopnosti absolvovat velký počet 

opakovaných nástupů do chvatů s požadovanou rychlostí provádění a s dlouhým 

intervalem odpočinku. V judu musí být maximální úsilí podáno během celého utkání, 

což klade nároky na neustálou připravenost sportovce k výkonu.  
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Všeobecná inteligence 

 Judo je velmi náročný sport, který se skládá především z techniky, a proto je 

nutné, aby byl sportovec obecně inteligentní. Musí dokázat vnímat pokyny ke cvičení a 

snažit se je uplatnit při vlastním provedení technik, nebo průpravných cvicích. Přirozená 

inteligence je důležitá nejen při plnění a rozvržení tréninkových povinnosti, regeneraci, 

ale i ve vypjatých závodních situacích, které jsou psychicky velmi náročné. Je 

zapotřebí, aby svěřenec uměl naslouchat a komunikovat se svým trenérem a směřovali 

společně za cílem, kterým může být naučení se správné technice, zlepšení 

výkonnostních předpokladů nebo vítězství v závodě. Závodník musí být psychicky 

odolný a musí se vyrovnat s nároky, které jsou na něho kladeny. K sportovní inteligenci 

patří také schopnost obětovat většinu volného času na trénink, závody, regeneraci, 

správné stravování a další důležité součásti tréninkového procesu.  

Specifické intelektuální schopnosti 

 Specifické intelektuální schopností mají vliv na odvedený závodní výkon. 

Vztahují se vždy k jednotlivému závodu, na který se nelze připravit zcela optimálně 

dopředu. Jedná se o bleskovou diagnózu nastalé situace a výběr toho nejlepšího řešení, 

což znamená například náhlé zaútočení jinou zcela odlišnou technikou, psychická 

připravenost zariskovat s možností neúspěchu.  

 Tyto intelektuální schopnosti jsou z části vrozené, ale nic nebrání tomu, aby se 

jednotliví závodníci pomocí nových a nových zkušeností vypracovali k dobré strategii. 

Jednou z nejdůležitějších dovedností je zvolit správný styl boje o úchop (kumikata), 

který je základem pro možnost navázání zvolené techniky.  

Estetické schopnosti a dovednosti 

 Při judu není nutné sladit pohyb s hudbou, ani není závodník hodnocen za krásu 

pohybu. Správně provedený chvat s bodovým ohodnocením ippon vypadá jistě 

efektivně, ale i chvat „dotáhnutý“ na ippon je stejně hodnotný. Možnost zápas vyhrát 

pomocí nižšího bodového ohodnocení a ukončení časovým limitem je esteticky méně 

zajímavý ale stejně důležitý, protože se jedná o výhru. Zraky většiny diváků se upírají 

na jednotlivce od počátku jeho vstupu na žíněnku, během výkonu i po ukončení zápasu, 

kdy závodník opouští zápasiště. Při prohraném zápase je zakázáno nadávat či nějak 

enormně projevovat své znepokojení, když například závodník nesouhlasí s výrokem 

rozhodčího. Na zápasiště závodník vstupuje v bílém nebo modrém kimonu, aby je bylo 

od sebe lépe rozpoznat, a jejich kimona musí podléhat pravidlům. Svršek je převázán 
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páskem různé barvy podle stupně vyspělosti závodníka. Veškeré kovové a tvrdé 

předměty jsou v judu zakázány, aby nedošlo ke zranění.  

 V judu je také možnost provádět a závodit v tzv. katách, které symbolizují 

předvedení mistrovských stupňů, které spočívá výslovně v jasně daných sestavách 

chvatů a doprovodných pohybů, které určitým způsobem demonstrují principy juda. 

Přímo systematický nácvik kat je vhodné začít spíše v pozdějším věku, protože pravidla 

provádění mají určitý řád, který v tak mladém věku děti příliš omezuje, a nevěnují mu 

tokovou soustředěnost.  

4.4 Diagnostika a testování 

 Jedná se o získání informací k řízení všech procesů a zlepšení kvality pohybu, 

pohybové výkonnosti a pohybové aktivity v kinantropologii. Zkoumají se funkční a 

strukturální vztahy mezi pohybem a zdravím. 

 Podle Měkoty a Blahuše (1983) jsou motorické testy vymezeny pohybovým 

úkolem testu a příslušnými pravidly. Motorický test lze definovat jako souhrn pravidel 

pro přiřazování čísel hodnocení alternativám splnění pohybového úkolu, tj. pohybovým 

výkonům nebo řešením. Přiřazená hodnocení jsou nazývána testové výsledky. Kasa 

(2005) označuje motorické testy jako testy, jejichž obsahem je určité pohybové zadání 

(úloha). Výsledkem těchto testů jsou různé pohybové výkony, fyziologické nebo 

biochemické charakteristiky. Dle alternativního pohybu Novosada a Měkoty (2005) 

jsou motorické schopnosti samy o sobě neměřitelné. Je možné měřit pouze jejich 

projevy. Z těchto vnějších projevů lze pohybové schopnosti identifikovat, odhadovat 

stupeň, případně i jejich velikost. Jde o měření nepřímé, prostřednictvím indikátorů. 

Nejčastěji užívanými indikátory jsou právě testy. 

 Testy by měly obecně splňovat tři základní věci - reliabilita, validita a 

objektivnost (Havel a Hnízdil, 2008). Reliabilita (spolehlivost) vyjadřuje míru shody při 

opakovaném měření. Udává přesnost, s jakou test postihuje měřený motorický znak. 

Validita (platnost) určuje právě platnost motorického testu. Míra validity znamená 

odpověď na otázku, zda zkoumáme to, co chceme zkoumat. Můžeme ji definovat jako 

pravděpodobnost shody mezi výsledkem testu a stavem kritéria. Objektivita hodnotí 

vliv osoby examinátora (zkoušejícího učitele) na výsledek testu nebo jeho vyhodnocení.  

 Testová baterie se vyznačuje tím, že všechny testy do ní zařazené jsou 

standardizovány společně a výsledky testů se kumulují. V celku vytvářejí jeden 
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výsledek. Testová baterie, která postihuje právě jednu pohybovou schopnost, se nazývá 

homogenní, postihuje-li dvě a více schopností, pak se nazývá nehomogenní. Testové 

baterie jsou vhodné pro souhrnné hodnocení, neboť skóre baterie představuje určitou 

sumaci jednotlivých testových výsledků (Měkota a Blahuš, 1983). Kasa (2006) uvádí, 

že testové baterie tvoří seskupení většího množství testů, které jsou společně 

standardizované. Jednotlivé testy baterie částečně ztrácejí svoji samostatnost (jsou to 

tzv. subtesty), jejich výsledky se vzájemně kombinují a v souhrnu vytvářejí skóre 

testové baterie. Volnějším seskupením testů je tzv. testový profil. Výsledky testů se 

uvádějí samostatně, souhrnný výsledek se neuvádí. Testový profil může obsahovat 

motorické i somatické ukazatele.   

4.4.1 Testy mládeže 

 V současnosti se nejvíce z heterogenních testových baterií používají Eurofit a 

Unifit test. 

Eurofit test 

         Kasa (2006) uvádí, že Eurofit test se používá pro mládež i dospělé. Umožňuje 

porovnávání somatických a motorických znaků populace různých oblastí Evropy. 

Testová baterie Eurofitu pro školní populaci ve věku 7-18 let obsahuje: 

1) Somatická měření 

- tělesná hmotnost 

- tělesná výška 

2) Testy pohybové výkonnosti 

- skok do dálky z místa 

- leh-sed (30s) 

- výdrž ve shybu 

- člunkový běh 10 x 15m 

- vytrvalostní člunkový běh na úsecích 20m (beep test) 



 
 

54 

 

Unifit test  

        Unifittest (6-60) je heterogenní testová baterie pro populaci ve věku 6 až 60 roků. 

Je doplněná o diagnostiku základních somatických ukazatelů a obsahuje společný 

testový základ, který je jednotný pro všechny věkové kategorie a pohlaví. Jedná se o 

různé alternativy pro hodnocení aerobní vytrvalostní schopnosti, kondiční připravenost 

testovaných osob, zohledňující věk a případně podmínky testování. Součástí systému 

Unifittest 6-60 jsou různé typy norem pro individuální hodnocení a diagnostiku. 

Testová baterie Unifittest 6-60 obsahuje: 

1) Společný základ pro všechny věkové kategorie 

- skok daleký z místa 

- leh – sed (opakovaně) 

- jedna z následujících tří variant:   - běh (12min) 

            - vytrvalostní člunkový běh 

            - chůze na vzdálenost 2km 

2) Volitelný test podle věku 

- člunkový běh 4 x 10m 

- shyby (chlapci) a výdrž ve shybu (děvčata) 

- hluboký předklon v sedu 

3) Somatická měření  

- tělesná výška 

- tělesná hmotnost 

- podkožní tuk  

Testová baterie je převzatá z Měkoty a kol. (2002). 

4.4.2 Postup vytváření testových baterií 

 Podle Hendla (2009) získávání dat zahrnuje metody pro sběr, které nám 

pomáhají při přípravě, při provedení výzkumu a při vyhodnocení výsledků. Můžeme je 

rozdělit na tři části: získávání dat, analýza dat – popisná statistika a statistické 

usuzování – získání závěrů.  

Etika vědecké práce 

 Získávání dat v testové baterii musí obsahovat určité kroky (Hendl, 2009). Jedná 

se o schválení etické komise, informovaný souhlas probanda, přístup do terénu, získání 

explicitní autorizace – povolení k použití dokumentů, komunikativní validizace – 
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správnost zprávy o výsledku diskutována s účastníky, domluva o právu publikovat 

zprávu, uchování dat atd.  

Analýza dat a interpretace 

 Hendl, (2009) uvádí, že analýza probíhá už v průběhu sběru dat, ale 

nejvýznamnější zpracování se provádí po skončení pozorování. Píší se popisné 

charakteristiky, aplikují se statické testy, navrhuje se vhodné konečné grafické a 

numerické zpracování. Závěry a doporučení se dále publikují v práci.   
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5. Výsledky 

 Teoretická část shrnuje koncept trénování kategorie přípravky v judu – mláďata 

8 až 10 let, dále definuje problematiku této kategorie a vymezení jejich pravidel. 

Poukazuje na pozitivní účinky juda a jeho výuku, která zahrnuje metodiku nácviku 

technik a rozvoj dětí. Jedná se o vývoj všech druhů komponentů, které tvoří sportovní 

přípravu judistů. Odhaluje faktory ovlivňující vývoj dětí z hlediska sociologického, 

pedagogického a psychického a rozebírá pohybové schopnosti a dovednosti. Nedílnou 

součástí je stavba sportovního tréninku a senzomotorické nároky v judu.   

 Druhým cílem bylo vytvoření vhodné testové baterie, která je validní pro tuto 

věkovou kategorii dětí v judu. Baterie byla vytvořena na základě studia literatury, 

rozhovorů s renomovanými trenéry, zabývajícími se touto věkovou skupinou a vlastních 

zkušeností autora. Dále jsou rozebírány statistické výsledky testové baterie v tabulkách 

a grafech.  

  Prováděné měření probandů bylo sestaveno z disciplín baterie, za podmínek 

napsaných v kapitole Metodika práce. Tabulky popisují výkony jedinců v 1. testování 

dne 26. 9. 2011 a v totéž v 2. testování dne 27. 2. 2012. 
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Tabulka 12: Výsledky testové baterie přípravky – mláďata 8 až 10 let 

přípravka – mláďata  

8-10 let 

běh na 50 metrů (s) 
hod plným míčem -   

2 kg (m) 

skok daleký z místa 

(cm) 

hloubka předklonu 

(cm) 
boční rozštěp (cm) 

1 2 R 1 2 R 1 2 R 1 2 R 1 2 R 

proband 1 9,5 9,3 0,2 5,5 5,5 0 190 195 5 12 12 0 22 22 0 

proband 2 7,7 7,6 0,1 3,5 3,8 0,3 170 180 10 14 14 0 15 12 3 

proband 3 7,9 8 0,1 3 3,1 0,1 150 155 5 3 4 1 22 20 2 

proband 4 7,8 7,8 0 3,5 3,8 0,3 200 190 10 7 10 3 11 11 0 

proband 5 9,5 9,2 0,3 3,5 4 0,5 140 152 12 12 13 1 14 14 0 

proband 6 7,5 7,4 0,1 5 4,9 0,1 185 180 5 9 9 0 20 20 0 

proband 7 7,9 8 0,1 3,2 3,9 0,7 190 190 0 12 13 1 8 8 0 

proband 8 8,8 8,5 0,3 3,3 3,8 0,5 150 145 5 7 6 1 12 10 2 

proband 9 8,1 8,3 0,2 3,95 4,1 0,15 170 170 0 10 10 0 7 5 2 

proband 10 8,7 8,4 0,3 4 4,2 0,2 150 155 5 14 14 0 5 5 0 

proband 11 9,9 9,5 0,4 4,2 4,3 0,1 131 125 6 -2 0 2 36 33 3 

proband 12 7,9 7,9 0 5,8 6,5 0,7 173 190 17 15 15 0 8 8 0 

aritmetický průměr 8,43 8,33 0,108 4,04 4,33 0,288 166,58 168,92 2,333 9,42 10,00 0,583 15,00 14,00 1 

směrodatná odchylka 0,79 0,66 0,128 0,88 0,87 0,013 21,24 21,28 0,039 4,80 4,40 0,407 8,43 7,96 0,468 

párový t-test 1,946 -3,787* -0,993 -1,865 2,708* 

P-hodnota 0,078 0,003 0,342 0,089 0,020 
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přípravka – mláďata  

8-10 let 

sed-leh po dobu       

1 minuty (počet) 
kliky ležmo (počet) 

opakované přednosy 

(počet) 

výskoky na 

překážku (počet) 

běh po dobu              

6 minut (m) 

1 2 R 1 2 R 1 2 R 1 2 R 1 2 R 

proband 1 47 45 2 20 20 0 0 0 0 20 20 0 1160 1130 30 

proband 2 48 48 0 42 40 2 10 10 0 30 30 0 1240 1200 40 

proband 3 39 37 2 31 35 4 1 1 0 17 26 9 1160 1180 20 

proband 4 41 38 3 45 44 1 1 2 1 20 23 3 1200 1230 30 

proband 5 25 30 5 23 25 2 0 0 0 13 12 1 1100 1150 50 

proband 6 48 45 3 33 40 7 0 1 1 24 28 4 1350 1330 20 

proband 7 26 30 4 28 30 2 0 2 2 17 23 6 1100 1100 0 

proband 8 23 26 3 23 27 4 0 0 0 19 19 0 1090 1100 10 

proband 9 35 38 3 25 25 0 2 3 1 22 25 3 1200 1220 20 

proband 10 49 45 4 20 25 5 8 8 0 20 24 4 1160 1150 10 

proband 11 44 44 0 19 20 1 0 0 0 16 17 1 1090 1100 10 

proband 12 50 48 2 40 40 0 4 5 1 21 26 5 1300 1250 50 

aritmetický průměr 39,58 39,50 0,083 29,08 30,92 1,833 2,17 2,67 0,5 19,92 22,75 2,833 1179 1178 0,833 

směrodatná odchylka 9,61 7,24 2,373 8,74 8,14 0,602 3,29 3,20 0,09 4,13 4,82 0,683 80,57 67,93 12,64 

párový t-test 0,093 -2,360* -2,569* -3,294* 0,096 

P-hodnota 0,927 0,038 0,026 0,007 0,925 

1 – hodnoty výsledků ze dne 26. 9. 2011 

2 – hodnoty výsledků ze dne 27. 2. 2012 

R – rozdíl výsledků v 1. a 2. testování v absolutní hodnotě 

* – statisticky významné hodnoty (5% pravděpodobnost) 

P-hodnota – pravděpodobnost, že hodnota t-testu padne do rozsahu hodnot, jež svědčí proti platnosti H0 více než vypočtená hodnota t-testu pro danou disciplínu 

párový t-test s 0,05 hladina významnosti (což je 5 % pravděpodobnost) 
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 Tabulky zachycují naměřené hodnoty výsledků, rozdíl výsledků z 1. a 2. 

testování stejného souboru, který je zapsán v absolutní hodnotě, aritmetický průměr, 

směrodatnou odchylku, párový t-test a pro větší přehlednost byly zachyceny P-hodnoty, 

které na první pohled ukazují, co je statisticky významné a naopak.  

 Výsledky testů byly převážně lepší během druhého testování. Pouze sed-leh po 

dobu 1 minuty byl nepatně horší, ale dle naší zvolené hladiny významnosti 0,05 je 

zhoršení statisticky nevýznamné. V disciplínách běh na 50 metrů, skok daleký, hloubka 

předklonu a běh po dobu 6 minut bylo prokázáno nepatrné zlepšení, ale také bylo 

statisticky nevýznamné. V ostatních disciplínách došlo ke zlepšení, které je statisticky 

významné.  

 Tímto porovnáním můžeme považovat hypotézu H1, která předpokládá 

výkonnostně lepší výsledky testovaného souboru při druhém testování vzhledem k 

časovému rozestupu testování, kdy dochází k další průpravě testovaných schopností, za 

správnou. Hypotéza o rovnosti středních hodnot byla potvrzena u pěti motorických 

testů, které jsou výše zmíněné. Alternativní hypotéza byla potvrzena u zbývajících 5 

disciplín. Působení tréninkového procesu u přípravky (U11) má pozitivní vliv na rozvoj 

všeobecné výkonnosti. 

Porovnání a znázornění vypočtených hodnot párového t-testu motorických testů 

přípravky - mláďata 8 až 10 let 

 Pro každou disciplínu jsme provedli t-test pro párové hodnoty závislých výběrů 

a znázornili výsledné hodnoty z T rozdělení.  

Graf 1: Porovnání výsledků disciplín párového t-testu motorické baterie přípravky - mláďata 
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 Graf znázorňuje výsledky párových t-testů. Jak už bylo řečeno, téměř u všech 

motorických testů došlo ke zlepšení. K nejvýraznějším zlepšením došlo u testů hod plným 

míčem a výskoky na překážku. Nejmenší rozvoj byl zjištěn u sed-lehů, běhu po dobu 6 

minut a skoku dalekého z místa, jejichž změny ale nebyly statisticky významné.  

Porovnání výsledků testů s normami pro přípravku – mláďata 8 až 10 

let  

 Naměřené hodnoty jsou porovnány s normami uvedenými v knize Judo od 

bieleho po čierny opasok (Zátroch, 1999) pro kategorii přípravka (8-10 let) v judu. 

Výsledky jsou hodnoceny podle tabulky 11, str. 20, která využívá kvalifikační stupnici 

známek 1-4 a známka 5 byla použita při nesplnění daného limitu v testu. Kvalifikační 

stupnice byla upravena tak, že pro naměřené hodnoty, které byly mezi stupnicí známek 

pro dané výkony, bylo ke známkám přičteno 0,5. Některé naměřené výsledky byly 

zaokrouhlovány k normovaným výkonům.  

Tabulka 13: Porovnání naměřených výsledků s normami pro přípravku (8-10 let) v judu 

test 26. 9. 2011 kvalifikační stupnice testů – známek 

Proband 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

běh na 50 metrů 

(s) 
3,5 1 1 1 3,5 1 1 3 2 3 4 1 

hod plným 

míčem - 2 kg (m) 
1 4 4,5 4 4 1 4,5 4,5 3,5 3 2,5 1 

skok daleký z 

místa (cm) 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 

hloubka 

předklonu (cm) 
1 1 2,5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 

boční rozštěp 

(cm) 
3,5 2 3,5 1 1,5 3 1 1 1 1 5 1 

sed-leh po dobu   

1 minuty (počet) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

kliky ležmo 

(počet) 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 

opakované 

přednosy (počet) 
5 1 4 4 5 5 5 5 3 1 5 1,5 

výskoky na 

překážku (počet) 
4 1 4,5 4 5 3,5 4,5 4,5 4 4 4,5 4 

běh po dobu         

6 minut (m) 
2 1 2 1 3 1 3 3,5 1 2 3,5 1 

součet známek 25 14 25 19 27 18,5 23 25,5 18,5 18 35 13,5 

aritmetický 

průměr 
2,50 1,40 2,50 1,90 2,70 1,85 2,30 2,55 1,85 1,80 3,50 1,35 
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test 27. 2. 2012 kvalifikační stupnice testů – známek 

proband 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

běh na 50 metrů 

(s) 
3,5 1 1 1 3,5 1 1 2 2 2 3,5 1 

hod plným 

míčem - 2 kg (m) 
1 3,5 4,5 3,5 3 1 3,5 3,5 3 2,5 2 1 

skok daleký z 

místa (cm) 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3,5 1 

hloubka 

předklonu (cm) 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 

boční rozštěp 

(cm) 
3,5 1 3 1 1,5 3 1 1 1 1 5 1 

sed-leh po dobu   

1 minuty (počet) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

kliky ležmo 

(počet) 
3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 

opakované 

přednosy (počet) 
5 1 4 3 5 4 3 5 2 1 5 1 

výskoky na 

překážku (počet) 
4 1 2,5 3,5 5 2 3,5 4,5 3 3,5 4,5 2,5 

běh po dobu         

6 minut (m) 
2,5 1 1,5 1 2 1 3 3 1 2 3 1 

součet známek 25,5 12,5 21,5 17 25 16 19 25 17 17 34,5 11,5 

aritmetický 

průměr 
2,55 1,25 2,15 1,70 2,50 1,60 1,90 2,50 1,70 1,70 3,45 1,15 

 

 Tabulky ukazují výsledky testů v prvním testování ze dne 26. 9. 2011 a 

v druhém testování ze dne 27. 2. 2012. Výsledky v tabulkách jsou vždy na závěr 

sečteny a následně je z nich proveden aritmetický průměr známek, dosažený každým 

probandem.  
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Graf 2: Porovnání průměrných známek ze všech testů z 1. a 2. testování 

 

 Graf znázorňuje rozdíl dosažených průměrných známek z norem testů pro 

přípravku – mláďata 8-10 let v judu prováděné v časovém rozmezí pěti měsíců.  

 Od prvního testování došlo u 11 probandů z 12 ke zlepšení výsledků, kterého si 

lze všimnout. Nejvýraznějšího zlepšení dosáhl proband 7 a nejméně výrazného zlepšení 

dosáhl proband 8. K zhoršení došlo pouze u probanda 1. Skupinu probandů můžeme 

považovat dle judistických norem v motorických testech pro přípravku U11 v judu za 

průměrné.  

 Další tabulka znázorňuje pořadí v disciplíně po zprůměrování dosažených 

výsledků 1. a 2. testování. Dále proměnné, které znázorňují aritmetický průměr pořadí 

jednotlivců v jednotlivých disciplínách (X1-12), výsledné pořadí jednotlivců (Q1-12), které 

je vytvořené ze seřazení dle proměnné X. Poslední zobrazenou hodnotou je pořadí 

judistické výkonnosti    (R1-12=Y1-12), který je sestavený podle výsledku svěřence na 

soutěžích a dle subjektivního hodnocení trenéra a autora.    
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Tabulka 14: Ukazatel závislosti kvalitativních znaků pro Sperarmanův korelační koeficient 

pořadí v disciplínách 

proband 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

běh na 50 

metrů (s) 
11. 2. 5,5. 3. 10. 1. 5,5. 9. 7. 8. 12. 4. 

hod plným 

míčem - 2 kg 

(m) 

2. 8,5. 12. 8,5. 7. 3. 10,5. 10,5. 4,5. 6. 4,5. 1. 

skok daleký 

z místa (cm) 
2. 6. 8,5. 1. 11. 4. 3. 10. 7. 8,5. 12. 5. 

hloubka 

předklonu 

(cm) 

4. 2,5. 11. 9. 5,5. 8. 5,5. 10. 7. 2,5. 12. 1. 

boční 

rozštěp (cm) 
11. 7. 10. 5,5. 8. 9. 3,5. 5,5. 2. 1. 12. 3,5. 

sed-leh po 

dobu              

1 minuty 

(počet) 

5. 2. 8. 7. 10. 4. 9. 12. 11. 3. 6. 1. 

kliky ležmo 

(počet) 
11. 2. 5. 1. 9. 4. 6. 7,5. 7,5. 10. 12. 3. 

opakované 

přednosy 

(počet) 

10,5. 1. 6,5. 5. 10,5. 8. 6,5. 10,5. 4. 2. 10,5. 3. 

výskoky na 

překážku 

(počet) 

8,5. 1. 6,5. 6,5. 12. 2. 8,5. 10. 3,5. 5. 11. 3,5. 

běh po dobu                    

6 minut (m) 
8. 3. 6. 4. 9. 1. 10. 11,5. 5. 7. 11,5. 2. 

arit. průměr 

pořadí 

jednotlivců: 

X1-12 

7,30 3,50 7,90 5,05 9,20 4,40 6,80 9,65 5,85 5,30 10,35 2,70 

pořadí 

jednotlivců 

dle X: Q1-12 

8 2 9 4 10 3 7 11 6 5 12 1 

pořadí judis. 

výkonnosti:      

R1-12 = Y1-12 

11 4 9 2 10 3 1 7 8 5 12 6 

diference 

pořadí: 

 di =Qi-Ri 

-3    -2 0 2 0 0 6 4    -2 0 0    -5 

 

 Abychom určili, zda platí naše druhá hypotéza, že výkonnost v testové baterii 

bude korelovat s judistickou výkonností probanda, z důvodu vyšší úrovně pohybových 

schopností jedince, jež využije při výkonu, tak využijeme Spearmanův korelační 
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koeficient. Vzorec Spearmenova korelačního koeficientu (rS) použijeme pro 

12 pozorovaných dvojic ve výběru a dále je počítán s pomocí diferencí pořadí  

di = Qi – Ri. 

Spearmanův korelační koeficient (rS)  

   

Výpočet:  

    

korelační koeficient je 0,657 

 Z výsledku je vidět, že se korelační koeficient blíží spíše k 1 nežli k 0, což 

naznačuje, že mezi sledovanými veličinami je závislost. Korelační koeficient 0,657 

překročil kritickou hodnotu statistické významnosti Spearmanova korelačního 

koeficientu na hladině 5% pro 12 probandů (příloha 4) a tím se zamítá nulová hypotéza. 

Z toho vyplývá, že hypotéza 2, která předpokládá, že mezi výkonností v testové baterii a 

judistickou výkonností probanda bude závislost, je pravdivá.  
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6. Diskuze 

 Popis koncepce trénování kategorie přípravky v judu – mláďata 8 až 10 let je 

založen na námi provedených literárních rešerších. Dále je koncepce konfrontována se 

současným stavem řešené problematiky. Současný stav se shoduje s teoretickou 

koncepcí ve většině poznatků, které jsou obecně dodržovány, ale často je možné si 

povšimnout, že nejsou všechny zásady trénování zcela respektovány podle věkových 

specifik jedince, ať z hlediska vývinu jedince nebo jeho rozvoje.  

 Obecně jsou pravidla dodržována, která pro přípravku (U11) platí, ale například 

na menších závodech dochází k obcházení váhové či věkové hranice dítěte a je do 

kategorie přípravky také zahrnut, ačkoliv je mladší, starší či má odlišnou hmotnost než 

do které by správně spadal. Hlavním důvodem je především malý počet závodníků, 

kteří by se s jedincem mohli poprat a známé názory trenérů jako „aby se dítě taky 

popralo“. Zejména ze zdravotního hlediska tento přístup není správný.  

 Dále jsou v pravidlech popsány techniky a způsoby boje, které jsou zakázány, 

aby se dítě naučilo řádně vést boj, který se bude ve vyšších kategoriích rozvíjet. 

Rozhodování zápasu je také popsáno v soutěžním řádu juda (URL9), i když některé věci 

jako velikost tatami (zápasiště) a jeho bezpečnostní zóna, barva tatami či kimona a jiné 

nejsou v této nízké kategorii vždy dodržována.  

 Pozitivní účinky juda jsou zřejmé, ať už vycházejí z pouhé sportovní činnosti 

jedince nebo jeho duševního rozvoje. Judo je sportovní odvětví, které vychází 

z bojového umění, které jedince zdokonaluje tělesně i psychicky. Už od začátku je dítě 

směrováno k dodržování určitého chování v tělocvičně, které vychází z etiky juda. 

Jedinec je veden k pravidelné docházce na tréninkovou jednotku, k podávání co 

nejlepšího výkonu při osvojení techniky a dalších aktivit, které jsou po něm 

vyžadovány. Pozitivní účinky juda jsou podtrženy dokonce vyhlášením organizací 

UNESCO jako nejvhodnějším sportem pro děti a mládež.  

 Obecná metodika nácviku juda, která je vytvořena na základě rešerší literatury, 

ale i praxí, která je takto vedena spoustu let, je sestavena od nejjednodušších pohybů 

k těžším. Tato metodika je většinou trenérů dodržována. Častým problémem je snaha o 

uspěchání rozvoje svěřence a některé kroky bývají vynechávány. V pozdějším věku se 

tak můžeme setkat se zásadní chybou, která je viditelná při snaze naučit judistu složitý 

pohyb, který je složen převážně z jednodušších, ale jedinec jej nesvede, protože neumí 

základní pohyby, které ho nikdo nenaučil.  
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 Vyvinutost jedince je v takto raném věku 8 až 10 let velmi rozličná. Jedná se 

především o rozmanitost biologického (skutečného) věku. Tento věk je dán 

biologickým vývojem organizmu, který se může lišit od běžného kalendářního věku a to 

biologickou akcelerací – biologická vyspělost nebo biologickou retardací – opožděný 

biologický vývoj. Trenéři většinou omezují vývoj jedince podle kalendářního věku a 

dítě zahrnou do skupiny stejně starých dětí a nevěnují mu patřičný rozvoj dle jeho 

skutečného věku. Můžeme se často setkat s tzv. sportovním věkem, který udává dobu, 

po kterou se dítě věnuje přímo sportovnímu odvětví judo, kterému trenéři někdy věnují 

pozornost, ale není tomu tak zdaleka vždy.  

   Věk 8 až 10 let je zahrnut do etapy seznamování se sportem, kdy začíná 

systematický trénink, který má na dítě velmi velký vliv a jeho charakter má především 

vytvořit všeobecný základ pro judo, kdy jednotlivé sportovní složky nejsou záměrně 

vyrovnaně zastoupeny. Jedná se především o herní a soutěžní formu tréninku 

s rozvojem co největšího množství pohybových dovedností, všestranného rozvoje 

pohybových schopností a základy techniky. V praxi trenéři mají zájem především o to, 

aby dítě co nejrychleji naučili techniku, a etapu seznamování se sportem velmi zkracují, 

až vynechávají. Bohužel tento postup je velmi negativní pro rozvoj svěřence a může 

vést až k jeho ukončení sportovního procesu.  

 Je mnoho faktorů, které ovlivňují vývoj jedince. Hlavními jsou sociologická, 

pedagogická a psychická hlediska. Každý jedinec se utváří od útlého věku, a právě 

aktivní způsob života v tomto období je velmi podnětným pro vývoj mladého člověka. 

Největší vliv na dítě má rodina, prostředí a okolí. Dítě v tomto věku lze ovlivnit a 

podnítit ho ke sportování a to nejlépe prostřednictvím všech těchto tří činitelů. Pokud 

rodina svého potomka nepovede k aktivnímu sportování, například k judu, tak je velmi 

obtížné dítě dlouhodobě u juda či jiného sportovního odvětví udržet. Jestliže nebude mít 

dítě možnost také začít s tréninkem juda, protože k tomu nemá ve svém prostředí 

přirozené příležitosti, bude pro rodinu obtížné jej pro tuto aktivitu dlouhodobě 

nadchnout. Z pedagogického hlediska je nutné si uvědomit, že dítě musí být vedeno ke 

sportování přirozeně a bez pocitu donucování. S tím je hodně spojený psychologický 

aspekt, kterým je dítě ovlivňováno. Jedná se například o ovlivnění vývoje jedince 

motivací, kdy zdrojem jsou kromě potřeb i postoje, zájmy, hodnotová orientace atd. 

Všechno to má velký vliv, kterým může být na jedince působeno kladně či záporně.  

 Rozvoj pohybových schopností a dovedností je dán věkem a především 

celkovým působením na jedince. Pohybové činnosti lze získat během procesu 
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motorického učení, které má určité fáze. Jako každá věková skupina, tak i skupina 8 až 

10 let má svá výrazná specifika a je nutné se jimi řídit pro korektní vývoj. Někteří se 

však těmito pravidly neřídí a dochází k nesprávnému rozvoji a někdy až k poškození 

zdraví.  

 Stavba sportovního tréninku má určité náležitosti, které je nutné dodržovat. 

Jedná se o rozložení tréninkového cyklu a rozvržení tréninkové jednotky podle jejího 

zaměření. U dětí je důležité především nácvik formou hry. Pokud trenér nedodržuje tyto 

zákonitosti, dítě nemusí správně vnímat například přípravu na závody a nic ho nevede k 

tomu, aby si to uvědomilo.  

 Podle senzomotorických nároků je možné rozpoznat požadavky juda na jedince 

dle jeho věkových zvláštností. Pokud se někdo těmito požadavky neřídí, tak pro dítě je 

velmi složité si návyky spojené s výukou juda osvojit.  

 V neposlední řadě jsou podstatné průběžné kontroly trénovanosti, které vyžadují 

testy pro danou kategorii. Testová baterie pro kontrolu trénovanosti by měla splňovat 

určité zásady, které jsou sepsány v kapitole Diagnostika trénování. Právě zapojování 

kontinuálních kontrol má pozitivní působení na děti – snaha o zlepšení ze strany 

svěřenců, jejich rivalita mezi sebou atd. Pro trenéra je to velmi cenný zdroj informací, 

pomocí kterých se dozví o svěřencích jejich zdokonalení či zhoršení, jednotlivé složky 

testu ukazují směr jejich ubírání se atd.  

 V této práci byla vytvořena vhodná testová baterie, která je validní pro kategorii 

přípravky v judu – mláďata 8 až 10 let. Je sestavena ze starší testové baterie pro tuto 

kategorii v judu, která je popsána v knize Judo od bieleho po čierny opasok (Zátroch, 

1999). Jedná se o obdobnou testovou baterii jako je uvedená v literatuře, ale více 

kopíruje tuto věkovou kategorii. Byla vytvářena na základě názorů trenérů, kteří se 

dlouhodobě věnují kategorii přípravky v judu - mláďata (U11) a názoru autora, který se 

také věnuje několik let této věkové kategorii. Skládá se z testů: běh na 50 metrů, hod 

plným míčem o váze 2 kg, skok daleký z místa s odrazem snožmo, hloubka předklonu, 

boční rozštěp, sed-leh po dobu 1 minuty, kliky ležmo, opakované přednosy, výskoky na 

překážku a běh po dobu 6 minut.  

 Vytvořená testová baterie následně byla testována pro ověření hypotéz 

definovaných v kapitole Hypotézy práce. Testování proběhlo dvakrát v rozestupu 5 

měsíců v oddílu TJ Kaučuk Kralupy a za účasti stejné skupiny 12 probandů.  

 Výsledky testů zachycují zlepšení v druhém testování, ke kterému mohlo dojít 

z více příčin. Hlavními jsou určitě pokročilá příprava, která nastává po delší době 
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přípravy při 2. testování nežli při 1., které proběhlo po letních prázdninách, kdy děti 

nedochází na tréninky a jejich kondiční příprava spíše klesá, i když během prázdnin 

absolvují asi 10-ti denní judistické soustředění. Další příčinou může být bližší 

seznámení se s disciplínami, které jsou v testové baterii a které mohou během testování 

zkoušet zlepšit. V takto mladém věku je možné zvýšení výkonu kondičních složek 

během krátké doby při tréninkových jednotkách s postupujícím věkem atd.  

 Naše první hypotéza H1 předpokládá zlepšení při druhém měření, pro ověření 

jsme definovali nulovou hypotéza (H0), která tvrdí, že mezi dvěma jevy není 

statistického rozdílu, neboli rozdíl je nulový, se zvolenou 5% pravděpodobností, kterou 

je 0,05 hladina významnosti. Nulová hypotéza byla potvrzena u pěti motorických testů, 

kterými jsou běh na 50 metrů, skok daleký z místa s odrazem snožmo, hloubka 

předklonu, sed-leh po dobu 1 minuty, a běh po dobu 6 minut. Příčin může být více, 

například malá příprava ze strany svěřenců, krátká doba, během které dochází 

k výraznému zlepšení a to především u těch to disciplín, které jsou velmi ovlivněny 

motivací a celkovým rozvojem jedince atd. Alternativní hypotéza (HA), kdy mezi 

uvedenými středními hodnotami existuje významný rozdíl se zvolenou 0,05 hladinou 

významnosti, byla potvrzena u zbývajících 5 disciplín, kterými jsou hod plným míčem o 

váze 2 kg, boční rozštěp, kliky ležmo, opakované přednosy a výskoky na překážku. 

Příčiny mohou být obdobné jako u nulové hypotézy, ale opačného rázu. Vzhledem 

k tomu, že alternativní hypotéza se potvrdila u poloviny disciplín a zlepšení v 2. 

testování bylo u 11 probandů z 12, můžeme považovat první hypotézu H1, která 

předpokládá výkonnostně lepší výsledky testovaného souboru při druhém měření 

vzhledem k časovému rozestupu testování, za platnou.  

 Dále byla zkoumána hypotéza 2, ve které jsme měli za to, že výkonnost v 

testové baterii bude korelovat s judistickou výkonností probanda, v závislosti na vyšší 

úrovni pohybových schopností jedince, které využije při výkonu. U probandů byla 

seřazena výkonnost dle jejich výsledků v testech a judistický žebříček je sestavený 

podle historie výsledku jedince na soutěžích a dle subjektivního hodnocení trenéra a 

autora. Tato hypotéza byla potvrzena, ačkoliv se s hodnotou Spearmanova korelačního 

koeficientu 0,657 pohybuje jen lehce nad hladinou statistické významnosti. Hlavními 

příčinami, proč nebyla tak vysoká závislost mezi veličinami, může být mladistvý věk, 

který je příliš nízký pro specializaci judistické výkonnosti a třeba dále pravděpodobně 

přípravy, která se u dětí liší podle toho, jak dlouho a intenzivně se sportovnímu odvětví 

judo věnují.  
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7. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo popsat a zhodnotit koncepci tréninku kategorie 

přípravky v judu – mláďata 8 až 10 let – na základě rešerší literatury a vlastních 

zkušeností autora. Poukázat na postup a metody tréninku a dále zdůraznit, čemu by se 

trenér měl vyhnout a co upřednostňovat. Dalším cílem bylo vytvořit vhodnou testovou 

baterii, která je validní pro tuto věkovou kategorii dětí v judu. Testovací baterie je 

určena ke kontrole trénovanosti a úrovně všeobecných pohybových schopností pomocí 

motorických testů specifických pro judo. Bylo vybráno 12 dětí z kategorie přípravka 

(U11), které se věnují judu alespoň jeden rok a byly sledovány po dobu půl roku, od 

začátku září 2011 do března 2012.   

 Příslušná teoretická východiska byla určena a popsána v diskuzi. Byla zjištěna 

shoda současného stavu praxe s většinou teoretických poznatků. Některé zásady ale 

nejsou často zcela všechny respektovány, ať už v oblasti z vývinu jedince nebo postupu 

v jeho rozvoji.   

 Vytvořená testová baterie zkoumala vliv motorických testů a jejich vývoj 

výsledků v testech. Hypotéza jedna (H1) byla sledována pomocí párového t-testu a 

měřila výkonnostně lepší výsledky testovaného souboru během druhého testování. Dle 

výsledků statistických ukazatelů popsaných v kapitole Výsledky se H1 potvrdila u pěti 

disciplín, které dosáhli statisticky významného zlepšení (5% pravděpodobnosti) a to u 

disciplín hod plným míčem o váze 2 kg, boční rozštěp, kliky ležmo, opakované 

přednosy a výskoky na překážku. U zbývajících pěti disciplín nebyla H1 potvrzena, 

protože výsledky nebyly statisticky významné. V porovnání s normami testů pro judo 

této kategorie byla většina zúčastněných lepších než průměrná. Pouze jeden proband 

měl při druhém testování, které bylo lepší než první, průměrnou známku 3,45. Sedm 

probandů, tedy více než polovina jedinců z testované skupiny, mělo průměrnou známku 

lepší než 2, což znamená, že výkon odpovídá lepšímu než průměrnému výkonu u více 

než poloviny testovaných dětí. Za výrazně nadprůměrné lze výkony považovat u dvou 

svěřenců, kteří měli výslednou známku 1,15 a 1,25.  

 Druhá hypotéza (H2), ve které jsme předpokládali, že výkonnost v testové 

baterii bude korelovat s judistickou výkonností probanda, z důvodu vyšší úrovně 

pohybových schopností jedince, jež využije při výkonu, se potvrdila, ačkoliv se 

s hodnotou Spearmanova koeficient 0,657 pohybuje jen lehce nad 5% hladinou 

statistické významnosti. 
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 Dosažené výsledky vypovídají o příhodném působení tréninkového procesu na 

zvolenou skupinu. V dnešní době je průběžná kontrola tréninkového procesu 

nepostradatelnou součástí sportovní přípravy, a to i pro přípravu dětí v takto nízkém 

věku. 

Navrhnutí vhodných doporučení pro trenéry této kategorie 

 Podle teoretického východiska by trenéři měli upřednostňovat trénink přiměřený 

věku, který je výkonnostně příhodný dětství. Jedná se o přípravu dosahování 

maximálních výkonů při pokračování v kariéře. Tréninkové jednotky by měly být asi 2-

3x týdně po 60 až 90 minutách, dle možností oddílu, který jsou doplňovány školní 

tělesnou výchovou, individuálními přípravami a závody. Během tréninkového procesu 

je důležité rozvíjet všechny schopnosti, učit děti novým dovednostem a dodržovat 

všechny části tréninkových jednotek.  

 U takto mladého organizmu dochází především k vytváření a zdokonalování 

pohybových návyků. Základními podněty jsou vizuální, a proto je nejvhodnější přímá 

ukázka pohybu provedena co nejdokonaleji a v plné rychlosti a po té dochází 

k pomalejší ukázce s popisem a vysvětlení. Od začátku je zásadní klást důraz na 

správnou chůzi související s pohybem po tatami (zápasiště pro judo), postavení nohou v 

technice a správná realizace naučené dovednosti. Technika obsahuje výchozí vychýlení 

soupeře, který tvoří asi 75% a dále nástup do chvatu a hod soupeře. Neustálé 

zdůrazňování práce rukou vytváří především vychýlení, které je nesmírně důležité pro 

provedení techniky. Nové techniky je vhodné nacvičovat nejprve vcelku, poté dochází 

k postupnému pochopení částí chvatů, kdy lze nacvičovat i jen úseky a znovu nácvik 

chvatu vcelku. Podstatné je neustále opakovat stejnou techniku, protože děti brzy 

provedení zapomínají. Nedílnou součástí je pochválení za úspěšné provedení nebo 

poukázat na chyby a doporučit svěřenci možnou korekci. Ukázat a říct více variant 

úchopu (za pasem, pod rukou, jednostranný úchop atd.), protože soupeř může být nižší, 

vyšší apod.  

 V neposlední řadě je podstatné vychovávat jedince ke zdravému sebevědomí a 

rozvíjet u judistů etiku juda, protože určité sebevědomí je důležité během výkonu a v 

přechodu do vyšší věkové nebo hmotnostní kategorie. Zaměřit se především na slabší 

stránky judisty a postupně je odstraňovat. Ihned po utkání není vhodné vytýkat 

nedostatky závodníka, je ale podstatné je zhodnotit později. Rozvoj jedince je nezbytný 

ve všech směrech, jak motorických, tak i technických, psychologických a taktických.  
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 Rozpracování každé kategorie je specifické a bylo by vhodné pro každou 

kategorii zpracovat koncepci trénování v judu. V české literatuře doposud tyto koncepce 

vytvořeny nebyly.  

 Na závěr je nutné podotknout, že je důležité nechat vyniknout jedince 

prostřednictvím jeho tvořivosti, během rozvoje všech složek sportovního tréninku a 

dodržovat dle věkových a vývojových specifik kategorie přípravky v judu - mláďata 8 

až 10 let. 
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Seznam ostatních zdrojů  

Seznam použitých japonských slov 

     japonsky       česky   

ashi waza technika nohou (dolní končetiny) 

bucukari opakované nástupy do techniky prováděné za pohybu 

cukuri nástup do techniky 

goshi waza technika boků 

hajime začněte, bojujte 

hantei povel rozhodčího v zápasišti k určení vítěze volbou 

harai maki komi technika podmetu zabalením (rolováním) zevnitř 

ippon seoi nage technika vítězství bodem při porazu nabráním (na záda)  

jime waza technika škrcení 

joko sutemi waza technika strhů stranou od směru pohybu 

joko tomoe nage technika hodu obloukem od směru pohybu 

kakari geiho cvičný boj s částečným odporem soupeře bez protiútoku 

kake hod, provedení, poslední fáze chvatu 

kansetsu waza technika páčení 

kata soubor chvatů pro předvádění (tzv. soubor vzorových 

chvatů) 

katame waza technika znehybnění 

kubi nage držení kolem krku (kravata) 

kuchiki taoshi technika „odvahy“ zatlačit - technika rukou, kdy tori 

uchopí jednou rukou soupeři nohu, zatáhne ji nahoru a 

zároveň ho zatlačí vzad 

kumi kata způsoby úchopu 

kuzushi  vychýlení soupeře 

ma sutemi waza technika strhů v ose pohybu (v přímé ose) 

mate přerušte boj 

morote gari technika porazu s využitím uchopení obou nohou soupeře 

nage komi opakované nástupy do technik s hodem 

nage waza technika porazů 
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K překladu jsou využity oficiální stránky českého svazu juda (URL7). 

ne waza technika znehybnění prováděná v boji na zemi 

o goshi technika velkého boku 

osaekomi waza technika držení 

Randori cvičný zápas 

Soremade Konec 

soto maki komi technika vnějšku zabalením (rolováním) zevnitř 

sute geiku cvičení se zkušenějším soupeřem, který méně zkušeného 

instruuje 

sutemi waza technika strhů 

tachi waza technika porazů 

tandoku  rentu nácvik technik bez soupeře 

Tatami díl zápasiště pro judo 

te waza technika paží 

tomoe nage technika hodu obloukem v ose pohybu 

Tori útočník, aktivnější z dvojice 

uchi komi nástupy do techniky bez házení soupeře 

Uke obránce, pasivnější z dvojice (ten, který padá) 
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