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Abstrakt 

 

Název:    Změny pohybové výkonnosti dětí v atletické přípravce. 

 

Cíle: Cílem této práce je diagnostika kondiční a technické 

připravenosti dětí v mladším školním věku a hodnocení 

jejich připravenosti na přechod do základní etapy tréninku. 

Pozorované děti navštěvují atletický krouţek v rámci 

přípravky ASK Slavia Praha. 

 

Metody: pozorování, videozáznam, motorické testy 

 

Výsledky:        Při diagnostice kondiční připravenosti pomocí 

opakovaného pouţití baterie motorických testů (60 m, 

skok daleký, hod míčkem, 600 m) se ve většině případů 

prokázalo, ţe s rostoucím kalendářním věkem dochází 

k rovnoměrnému nárůstu výkonnosti. Pouze u technických 

disciplín (skok daleký a hod míčkem) se občasně stalo, ţe 

se výkonnostně některé děti zhoršily. Zároveň v těchto 

disciplínách narůstají výkonnostní rozdíly mezi dětmi, u 

šikovnějších dětí došlo k většímu zlepšení neţ u těch 

horších. Naopak v běhu na 600m se rozdíl ve výkonnosti 

skupiny postupně sniţoval.  

 

Klíčová slova: atletická příprava, pohybová příprava, technická příprava, 

trénink, dovednosti, děti, atletika, trenér, pohybový rozvoj 

kinogram 



Abstract 

 

Title:  Changes in physical performance of Children at Athletic 

Preparatory  

 

Objectives: Aim of this paper is the diagnosis of physical and 

technical readiness of young children that are regularly 

preparing in an athletic course as a preparation for joining 

ASK Slavia Praha and their readiness for the next step of 

basic training.   

Methods:  observation, videoanalysis, motor tests  

 

Results:  During diagnostics of physical readiness via repeated use 

of a battery of motor tests (60m run, long jump, ball 

throw, 600m run) it was proven that majority of subjects 

showed a steady increase in performance. Only with 

technical activities (long jump, ball throw) there was 

sometimes a decrease in the results of some children. 

Also, in these activities the differences among results of 

subjects started to increase. More talented children 

increased their results by much more than the less handy. 

On the contrary, the differences among children in 600m 

run decreased over time. 

 

Key words: Athletic preparation, physical preparation, technical 

preparation, training, skills, children, athletics, coach, 

physical development, image sequence from video 
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1 ÚVOD 

 

V současné době dochází k poklesu zájmu dětí o volnočasové pohybové aktivity a 

zároveň se sniţuje i mnoţství různých naučených pohybových dovedností na základních 

školách, které se projevuje zejména zhoršenou pohybovou úrovní dětí. Výsledkem 

špatné pohybové úrovně u dětí je to, ţe nejméně šikovné děti se sportu zcela vyhýbají a 

ve svém volném čase se zabývají spíše receptivní činností, která je zaměřena zejména 

na počítačové hry či sledování televize. Takto získaná pohybová nedostatečnost 

v raném věku se projeví hlavně v budoucnu, kdy ve většině případů jiţ nelze nijak 

dohonit. Nicméně je nutné si uvědomit, ţe pomocí pohybu se rozvíjí dítě nejen fyzicky, 

ale také psychicky a sociálně, upevňuje své zdraví, poznává okolní svět, seznamuje se 

s různými předměty, pomocí získaných zkušeností řeší situace, volí postupy, plánuje, 

rozvíjí své myšlení a intelekt.  

Tato práce je zaměřena na sportovní přípravu dětí v atletické přípravce. Trenér, 

jakoţto hlavní zodpovědná osoba při vedení atletického tréninku si musí být vědom 

spousty věcí, které by měl v přípravě dětí zohlednit. Nemělo by mu jít jen o to, aby se 

děti při současném sedavém způsobu ţivota trochu pohybovaly. Hlavním jeho úkolem 

je, uspořádat trénink tak, aby vtiskl pohybové aktivitě řád a pravidelnost, vychovával 

děti, upevňoval jejich zdraví, soustředil se na správný tělesný, psychický a sociální 

rozvoj dětí, pomáhal jim získávat nové zkušenosti, učil je základním pravidlům, 

spolupráci, fair play, příjímání autority, soutěţivosti, vyjadřování emocí, akceptaci 

proher a váţení si výher.  

Osobně se věnuji tréninku dětí v atletické přípravce jiţ 3 roky. Sám ze své 

zkušenosti moc dobře vím, ţe všechny úkoly není snadné splnit, obzvláště máte-li ve 

skupině 25 malých dětí, které všude lezou či skáčou. Není úplně jednoduché všechny 

děti plně motivovat k dané činnosti. Kaţdé dítě má své zájmy někde jinde. Dříve jsem 

měl ve skupině i děti, které měly k pohybu téměř odpor a místo tréninku by raději 

seděly doma. Tyto děti narušovaly morálku těch, kteří chtěli něco dělat a částečně je 

strhávaly i k nečinnosti. Naštěstí tyto děti brzy přestaly na trénink docházet. Osobně 

jsem se vţdy snaţil děti zaujmout, vytvořit pestrý program a zajímavá cvičení, vést je 

k všestrannosti. Dle mě je nejdůleţitějším prvkem v tréninku dětí zábava, hraní si a chuť 
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soupeřit. Vše však musí být v rámci pravidel a fair play. V současné době mám dle 

mého názoru velmi kooperující skupinu s dobrými vzájemnými vztahy. 

V teoretické části se budu zabývat problematikou tréninku v mladším školním věku 

(6 – 11 let). Věkovými zákonitostmi vývoje, přínosem pohybu pro děti, sloţkami 

sportovní přípravy v tomto věku, rozvoji schopností a dovedností, trenérským přístupem 

a obsahem tréninku v mladším školním věku. 

Cílem výsledkové části bude otestování dětí mé přípravkové skupiny v několika 

motorických testech všestrannosti, posouzení jejich pohybové úrovně, technické 

připravenosti a změn pohybové výkonnosti v průběhu tréninku. Dále se pokusím zjistit, 

zda jejich kalendářní věk odpovídá tomu biologickému. V závěru výsledkové části bych 

uvedl hry a cvičení, která vyuţívám k rozvoji základních pohybových schopností.   
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I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

V této části se budu snaţit shrnout veškeré informace týkající se tématu sportovní 

přípravy dětí mladšího školního věku. Bude se jednat o význam pohybu u dětí, 

charakteristiku jejich vývoje, rozvoj schopností a dovedností, práce s dětmi a řízení 

tréninku. Sportovní trénink dětí se zásadně liší od tréninku dospělých, a to jak svým 

zaměřením, tak i metodami a formami tréninkové práce (prostředky) a i svým obsahem. 

 

2 PŘÍNOS POHYBOVÝCH AKTIVIT U DĚTÍ 

 

Dle Bradáčové (2003) lze prostřednictvím pohybových aktivit dosáhnout 

mimořádných proţitků, lze je brát jako základní nástroj socializace, ovšem organizačně 

a pedagogicky není snadné zajistit, aby sociální seberealizace vedla u všech lidí ke 

kvalitnímu ţivotu. Ve vztahu mezi tělesnou aktivitou a kvalitním ţivotem nejde jen o 

zdravotní a pohybovou závislost, ale hlavně o sebeuskutečňování, sebevyjádření a 

sebeformování člověka. 

Hrčka (2000) uvádí, ţe způsob ţivota současné populace je moţné charakterizovat 

jako hypokinetický, tj. vyznačující se nedostatkem pohybové činnosti. To se projevuje 

jednak sníţením tělesné zdatnosti obyvatelstva a jednak zvýšeným výskytem tzv. 

civilizačních chorob. Zvyšuje se výskyt bolestí zad a šíje, bolestí hlavy, vysokého 

krevního tlaku, chorob oběhového systému, obezita, nespavost, podráţděnost, nervová 

labilita a jiné. Východiskem je vědomé naordinování adekvátní pohybové aktivity. 

Jednou ze základních ţivotních aktivit pro příznivý vývoj dětského organismu je 

dostatek pohybové aktivity. Mnoţství spontánního pohybu se uskutečňuje v podobě 

krátkých pohybových souborů a postupně s věkem klesá. Spontánní pohyb bývá časem 

doplňován pohybem řízeným (Máček, Radvanský, 2011).  
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Benefity cvičení dle Gallowaye (2007): 

- chytrost – pohyb je podstatou inteligence, umoţňuje lépe zvládat ţivotní situace, 

- interní změny – jak fyzické, tak psychické, 

- více energie – nejběţnějším stavem po cvičení je pocit relaxace a celkové 

pohody, 

- endorfiny – hormony vytvářející se po cvičení, tlumí bolest, způsobují příjemné 

pocity, 

- vitalita – energetické nabuzení a motivace zvládat kaţdodenní úkoly, 

- zlepšení nálady – cvičení je nejlepší způsob, jak si vylepšit náladu, 

- vnitřní uspokojení – po skončení cvičení má člověk příjemný pocit vnitřního 

uspokojení ze splněného úkolu, 

- kreativita – tělesný pohyb stimuluje aktivitu části mozku v pravé hemisféře, kde 

je uloţeno centrum kreativity a intuice, 

- vyšší produktivita a méně únavy 

- přátelství a vazby, 

- zlepšení kvality ţivota, 

- nastavení standardů, 

- pocit osobní svobody, 

- sebedůvěra, 

- odměny 

Zdravotní benefity  

Pohybová aktivita dětí má vedle bezprostředního působení ještě hlubší význam. Pro 

většinu z nich je kvalita a kvantita spontánního volného pohybu a účast na soutěţivých 

sportovních aktivitách podkladem pro dobrý zdravotní stav v dospělosti, který spočívá 

v optimálním vývoji pohybového systému, zvýšení kardiopulmonální výkonnosti a vyšší 

inzulinové senzitivitě. Sniţuje se pravděpodobnost vzniku obezity v průběhu dospívání, 

dyslipemie a inzulinové rezistence. Zároveň slouţí pohybová aktivita v dětském věku jako 

prevence ICHS a osteoporózy v dospělosti (Máček, Radvanský, 2011). 

V prvních letech se spontánní PA realizuje především v podobě her. Dítě 

podvědomě samo dokonale reguluje a střídá intenzitu a dobu trvání jednotlivých druhů PA. 

Není proto třeba mu do jeho aktivity příliš zasahovat, stačí pouze usměrňovat a stimulovat 

nové pohybové moţnosti a chránit je před moţným úrazem (Máček, Radvanský, 2011). 
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Zdravotní benefity pohybových aktivit dle Hendla (2011): 

- zvýšení úrovně HDL, 

- sníţení vysokého krevního tlaku, 

- spalování tuku, které pomáhá zlepšovat sloţení těla, 

- udrţování příznivé hladiny krevního cukru, 

- zvyšování kostní denzity (hustoty kostní dřeně), 

- posilování imunitního systému, 

- zlepšování nálady a sniţování moţnosti vzniku deprese, 

- vylepšování tělesného zevnějšku, 

- udrţování přijatelné tělesné hmotnosti, 

- sníţení klidové srdeční frekvence, 

- zvýšení výkonnosti energetických systémů, 

- zlepšení metabolismu, 

- rychlejší usínání, lepší spánek. 
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3 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE DĚTÍ MLADŠÍHO 

ŠKOLNÍHO VĚKU (6-11 LET) 

 

3.1 Tělesný vývoj v mladším školním věku 

Z  hlediska vývoje je mladší školní věk obdobím relativního klidu, a to u dívek 

přibliţně aţ do deseti let a u chlapců do jedenácti let. Přibýváním podkoţní tukové 

vrstvy se tělesné tvary stávají plnější. Vytváří se zřetelné zúţení v pase. Hrudník se 

v předozadním směru oplošťuje (Machová, 1994). U dívek mezi 9. a 10. rokem dochází 

k výraznějšímu růstu pánevních kostí. Od 6 aţ 7 let začínají vypadávat dočasné zuby a 

postupně se prořezávají zuby stálé. Roční přírůstky hmotnosti činí okolo 2,5 kg, 

výškové okolo 5 – 7 cm (Malá, Klementa 1985).  

Vývoj svalstva pokračuje velmi rychle. U sedmiletých dětí tvoří váha svalstva asi 

27 % váhy těla, síla svalu rovnoměrně stoupá od sedmi do dvanácti let (Berdychová, 

1981). Postura je podobná více postavení dospělého jedince. Děti mohou vykazovat 

tuhost některých svalových skupin jako důsledek růstového pohybu. Obyčejně je to 

tuhost hamstringů, pravděpodobně v souvislosti s rychlým růstem dlouhých kostí vyšší 

u dospělých (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Osifikace je charakterizována tím, ţe nedochází do 10 let ke splynutí epifýz a 

diafýz v dlouhých kostech, coţ má za následek vysokou ohebnost kostí. V období od 7 

do 14 let osifikují těla jednotlivých obratlů z osifikačních jader. Kolem sedmého roku se 

ustaluje krční lordóza a hrudní kyfóza, bederní lordóza dokončuje svůj vývoj aţ 

v pubertě. Zápěstní kůstky osifikují od 6 do 8 let, články prstů od 9 do 11 let, proto 

nesmějí být ruce dětí v tomto věku příliš namáhány.  Osifikace kosti lebeční je 

dokončena sedmým rokem (Berdychová, 1981). Tím, ţe není osifikace kostry ještě 

zcela dokončena, je nutné věnovat častou pozornost návyku dobrého drţení těla. U dětí 

v mladším školním věku dominuje statické zatíţení, spojené se sezením ve škole a 

sníţením pohybové aktivity. To můţe vést ke vzniku svalových dysbalancí, některých 

deformací ve vývoji páteře, eventuálně i dolních končetin (Rychtecký, 2000).  

Srdce roste nejpomaleji, počet tepů se přibliţuje počtu tepů dospělých (70-80). 

Činnost dýchacích orgánů se od dospělého velmi liší: dětské dýchání je v tomto věku 

nehluboké, potřeba výměny vzduchu v tomto období za 1 minutu na 1 kg váhy je o 30 – 
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40 % vyšší u dospělých (Berdychová, 1981). Zhruba do 8 let dýchají chlapci rychleji 

neţ dívky. Od pubertálního období dýchají rychleji dívky. V 8 – 10 letech je to 22 

dechů za minutu (Malá, Klementa, 1985). Aerobní a anaerobní kapacita zvyšují 

v průběhu mladšího školního věku jen nepatrně a jsou poměrně omezené. Toto omezení 

má pravděpodobně minimální dopad v herních a sportovních aktivitách, protoţe většina 

her a cvičení v tomto věku má charakter krátkého zatíţení trvajícího kolem 15 sekund. 

Toto zatíţení je následně vystřídáno uvolněním (Sullivan, Anderson, 2000). 

Mozek jako hlavní orgán centrální nervové soustavy, má vývoj v podstatě 

ukončen jiţ před začátkem tohoto období. I kdyţ nervové struktury, zejména v mozkové 

kůře, dále dozrávají, nastávají příznivé podmínky pro vznik nových podmíněných 

reflexů a po šestém roce je nervový systém dostatečně zralý i pro sloţitější koordinačně 

náročné pohyby. Schopnost učit se novým pohybům se tedy formuje jiţ na začátku 

tohoto období (Perič, 2012).  

Ke konci období mladšího školního věku (10 – 11 let) dochází k rychlejšímu 

dospívání dívek, jsou dočasně vyšší a těţší neţ chlapci, coţ je způsobeno rychlejším 

nástupem puberty (Sullivan, Anderson, 2000). 

 

3.2 Psychický vývoj v mladším školním věku 

Nástup do školy znamená pro dítě naprostou změnu způsobu ţivota. Do ţivota, 

jehoţ náplní byla doposud jen hra, vstupuje řád, jasné časové vymezení pro povinnost a 

s ní spojené činnosti a volný čas s ním spojené volitelné činnosti (Slepička, 2009). Doba 

mezi 7. – 12. roky je nazývána obdobím latence a uvádí, ţe během tohoto klidového 

období ustupují sexuální impulzy do pozadí, děti se méně zaměřují na své tělo a 

obracejí svojí pozornost na dovednosti potřebné ke zvládání prostředí. Děti zvládají 

proces konzervace a začínají provádět další logické operace. Dokáţou seřadit předměty 

podle velikosti nebo váhy. Rovněţ si začínají vytvářet mentální reprezentace několika 

po sobě jdoucích činností (Atkinson, 2000). V osmi letech nastává stadium konkrétních 

operací, kdy je dítě schopné pouţívat abstraktní pojmy, avšak pouze ve vztahu ke 

konkrétním předmětům, tedy k takovým, k nimţ má přímý přístup přes smyslové 

orgány (Piaget, 1999).  

Dítě v mladším školním věku je silně citlivé na nové afektivní prvky, například na 

ocenění, pochválení, těţko snáší ironii nebo prohru ve hře. Trvalý školní či sportovní 
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nezdar můţe být proto vývojově velmi nepříznivým činitelem. Zájem dítěte se začíná 

více obracet k zevnímu světu – začíná osvojování pojmů, času, prostoru, a dějů. Proto je 

dítě v této době méně citlivé na dočasné odloučení a lépe se přizpůsobuje uţ v méně 

osobním prostředí kolektivního řízení – zato se projeví silně nedostatek pedagogického 

vedení, poučení, ale i norem jednání, autoritativních vzorů a mravních ideálů 

(Langmeier, Matějček, 2011) 

Lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Při 

poznávání a myšlení se dítě soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti unikají. Rysy 

osobnosti nejsou zdaleka ustáleny, děti charakterizuje impulsivnost, přechody z radosti 

do smutku a naopak. Slabě je tím vyvinuta vůle, dítě nedokáţe dlouhodobě sledovat cíl, 

soustředit se (Dovalil 2009). 

Ve vrstevnické skupině se dítě učí stále lepšímu porozumění různým názorům, 

přáním a potřebám různých lidí – diferencuje se tedy stále více jeho schopnost 

sociálního porozumění. Narůstá schopnost volního sebeřízení či emoční seberegulace, 

která je významnou součástí celkové sociální obratnosti dítěte a ovlivňuje jeho přijetí 

skupinou – děti s lepší schopností sebekontroly patří častěji k dětem oblíbeným, děti 

impulzivní a dráţdivé bývají skupinou naopak odmítány (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

 

3.3 Sociální vývoj v mladším školním věku 

Začlenění dítěte do lidského společenství postupuje výrazně vstupem do školy. 

Významnými osobami, podle nichţ se dítě učí modelovat své vlastní způsoby chování, 

nejsou uţ pouze rodiče, ale přistupují k nim stále více učitelé, spoluţáci, trenéři. Zvláště 

skupiny dětí přispívají k rozvoji všech tří základních sloţek socializačního procesu 

(Langmeier, 2006). Kolektiv (třída, ale ve sportu i tréninková skupina či druţstvo) klade 

vyšší poţadavky na zařazení a podřízení dítěte. Vznikají silnější kamarádské vztahy. 

Zatímco v předškolním věku se rozlišuje víceméně jen dobro a zlo, tady se objevují a 

vyvíjejí jemnější citové odstíny – smysl pro čest, pravdu, spravedlnost, odvahu, dané 

slovo (Dovalil, 2009). 

Pro socializaci v mladším školním věku je charakteristické, ţe reakce na druhé 

děti má jiný ráz neţ reakce na dospělé lidi. Druhé dítě je dítěti bliţší svými vlastnostmi, 

zájmy, svým sociálním postavením. Proto jen ve skupině vrstevníků se můţe učit 

takovým důleţitým sociálním reakcím, jako je spolupráce, soutěţivost a pomoc slabším. 
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Právě situace spojené s pohybovými aktivitami vytvářejí vhodné prostředí pro nácvik 

těchto dovedností. Uţ v předškolní době se některé děti více prosazují jako vedoucí a 

dominující, jiné se raději podřizují a dají se druhými vést.  

Toto období je označováno jako fáze píle a snaţivosti. Dítě plní roli, kterou od 

něho očekávají osoby jeho nejbliţšího prostředí. Aktivně usiluje o takové chování, za 

které je chváleno, a tím zvyšuje své sebehodnocení. Cítí-li dítě, ţe je od něj očekáván 

úspěch ve sportovní činnosti, usiluje o něj i za cenu potlačení dalších potřeb. Neproţívá-

li přitom kladné pocity, je jen otázkou času, kdy se proti nepříjemné situaci postaví. 

(Slepička, Hošek, Hátlová, 2009) 

 

3.4 Pohybový vývoj v mladším školním věku 

Vývoj pohybových i ostatních schopností je do značné míry závislý na tělesném růstu.  

Etapa mladšího školního věku do nástupu puberty bývá označována jako „zlatý 

věk motorického učení“. Dětský organismus disponuje v tomto období příznivými 

předpoklady pro osvojování širokých a pestrých motorických činností: poměrně nízkou 

hmotností, výhodnými pákovými poměry na jednotku síly, ustalujícím se hormonálním 

řízením a paralelně se zlepšujícími intelektovými schopnostmi.(Kohoutek, Hendl, Véle, 

Hirtz, 2005) 

Významně a souvisle se během celého období zlepšuje hrubá i jemná motorika. 

Pohyby jsou rychlejší, svalová síla je větší a nápadná je zejména zlepšená koordinace 

všech pohybů celého těla. S tím souvisí rostoucí zájem o pohybové hry a sportovní 

výkony, které vyţadují obratnost, vytrvalost a sílu (Langmeier, Krejčířová 2006). 

Pohybová činnost je provázena přebytkem pohybů, to je nadbytečností pohybů 

potřebných pro dosaţení cíle (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009). Motorické výkony 

nezávisí ovšem jen na věku, ale i na vnějších podmínkách – jsou-li vhodně 

podporovány, vykazují rychlejší vzestup. Rozdíly mezi dětmi v pohybových 

dovednostech mohou být podmíněny zčásti tím, jak je rodiče v tomto směru povzbuzují, 

nebo naopak tlumí ze strachu, aby si nějak neublíţily (Langmeier, Krejčířová 2006). 

3.4.1  Hrubá motorika 

Mezi 6. – 7. rokem se u acyklických dovedností sniţuje preference jedné strany. 

Tím se ovlivní např. kvalita běhu. Mezi 6. – 10. rokem dosahují děti vytříbenou formu 
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běhání, chytání a házení jako dospělí. Dítě zlepšuje kontrolu takových pohybů, jako 

jsou šplhání, skoky, poskoky, přeskakování (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Charakteristickými znaky dovedností hrubé motoriky jsou: 

- posturální kontrola je podobná dospělému jedinci (7-10 let); 

- balanční strategie jsou stejné jako u dospělého (7 let); 

- dokonalá forma dospělého běhu a skoku; 

- dovednosti hopsání (od 6 let); 

3.4.2 Jemná motorika 

Dovednosti jemné motoriky jsou rychlejší, plynulejší, snadnější. Vyskytují se 

takové fyziologické změny, jako např. vytříbení kinestezie, zpětné kontroly a plánování 

pohybu, zvyšuje se rychlost poklepů prsty a disociace pohybů. Čas poţadovaný pro 

zpětnou vazbu se sniţuje s přibývajícím věkem (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Charakteristickými znaky dovedností jemné motoriky jsou: 

- zvyšující se koordinace v manipulaci s malými předměty; 

- vývoj specifických úchopových dovedností; 

- zdokonaluje se rukopis a dovednosti ruky při házení a chytání; 

Normální pohyby jsou více kontrolovány, jsou plynulejší a rychlejší, snadnější a 

více zautomatizované. Jsou komplexní svými kombinacemi a řazením. V oblasti 

rovnováţných schopností se dítě zbavuje nutnosti dostávat pro udrţení rovnováhy 

impulsy z obou dolních končetin. Vysoké úrovně dosahuje rytmická schopnost. Zůstává 

vysoká potřeba pohybu, tu limituje čas (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

Štilec (1989) uvádí, ţe v závěru tohoto období dochází mezi chlapci a děvčaty 

k mírné diferenciaci pohybové činnosti a současně i dílčím výkonnostním rozdílům. 
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3.5 Biologický věk 

 

Stanovit správně biologický věk dítěte je pro trenéra velmi důleţité. Hlavním 

důvodem je to, aby věděl, jaké nároky můţe na své svěřence klást. Sportovní trénink je 

dlouhodobým procesem a měl by vést ke všestrannému rozvoji dítěte. To, jaké postupy 

budeme v tréninku volit, nám určuje věk cvičenců. Musíme však brát v úvahu nejen věk 

kalendářní, ale také věk biologický. U některých dětí lze na první pohled zpozorovat, ţe 

jejich kalendářní věk neodpovídá tomu biologickému. 

3.5.1 Definice biologického věku 

Charakterizuje celkový stav růstu a vývoje jedince a je mírou formování jeho 

morfologických a funkčních znaků. Mezi věkem biologickým a kalendářním můţe být v 

určitých věkových obdobích značný nesoulad. Mnohdy 2 roky i více. V některých 

případech jde o vývojovou akceleraci neboli urychlení a jindy o retardaci neboli 

zpomalení vývoje (Riegerová, 2006). Fyziologická retardace stejně jako akcelerace 

můţe v 10 letech dosáhnout výchylky aţ 10 %, a to nejen v růstu, ale i v pohybových 

předpokladech (Kučera – Dylevský, 1997). 

3.5.2 Určování a stanovování biologického věku  

Máme několik způsobů zjištění biologického věku (Riegerová, 2006):  

 Kostní  - stupeň sekundární osifikace různých oblastí dětské kostry 

 Růstový  - stupeň tělesného růstu jedince 

 Zubní – stav vývoje chrupu 

 Vývinový – stav pohlavní zralosti 

 Proporcionální  - proporcionalita tělesných rozměrů 

      Osobně budu určovat biologický věk u dětí v mé skupině nejjednodušším způsobem 

– porovnáním výšky a hmotnosti s normalizovanými vývojovými křivkami (tzv. 

normogramy). 

 

 

 

 



20 

 

4 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ 

 

Sportovní příprava 

Je systematický pedagogický proces zaměřený k výchově zdravých, všestranně 

zdatných sportovců, kteří na základě harmonického vývoje dosáhnou v období plného 

rozvoje sil nejvyšších individuálních výkonů ve vybraném sportu (Štilec, 1989). 

 

4.1 Sportovní příprava dětí 

Sportovní příprava dětí má mít přípravný charakter. Tím, ţe je sportovní trénink 

dlouhodobou záleţitostí, je potřeba se věnovat mladým sportovcům jiţ od raného věku. 

Velkou chybou trenérů je, ţe nepřihlíţejí k mentální vyspělosti dětí. Podstata tréninku u 

dětí je úplně jiná neţ v dospělé kategorii. U dětí se jedná spíš o rozvoj pohybových 

dovedností a schopností. Dětský věk je charakteristický hrou, proto je třeba si hrát, 

soutěţit apod. Jedním z důleţitých úkolů atletického tréninku dětí by měl být proţitek a 

radost z pohybu (Kaplan, Válková, 2009). 

Lancaster a Tuodorescu (2007) doporučují, ţe by si kaţdý sportovec měl projít 

atletickou průpravou, kterou dokáţe následně vyuţít ve svém sportu. Atletický program 

je stavěn tak, aby byl zábavný a kreativní. Zároveň by při něm mělo docházet ke 

zlepšování motorických schopností a atletických dovedností. Jejich program obsahuje 

základních sedm komponent:  

 flexibilitu,  

 koordinaci,  

 stabilitu,  

 vytrvalost,  

 sílu,  

 rychlost,  

 obratnost.  
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4.2 Základní úkoly v tréninku dětí 

Přístupy v tréninku dětí by dle Katzenbognera (2004) měly plnit následující úkoly: 

 Vytvoření kondičních základů daného sportu. 

 Pomocí rozmanitých pohybových činností naučit děti lehce a kvalitně 

pohybovým dovednostem. 

 Umoţnit jim smysluplně vyuţít jejich volný čas. 

 Děti by si měly vytvořit nové sociální vazby. 

 Pedagogické vedení by mělo dětem pomoci při formování osobnosti. 

 

Dle Štilce (1989) je trénink dětí podřízen třem hlavním východiskům, které výrazně 

odlišují tento proces od tréninku dospělých. 

1. Respektování věkových zákonitostí vývoje – východiskem vhodné metodiky 

sportovní přípravy dětí jsou poznatky o zákonitostech somatického, 

fyziologického, psychického a sociálního vývoje a poznatky o vlivu sportovní 

přípravy na vývoj organismu v různých věkových etapách. Rozbor těchto 

faktorů umoţňuje volbu správných a účinných postupů při vytváření a 

zdokonalování pohybových dovedností, při rozvíjení schopností, ovlivňují výběr 

přiměřeného obsahu a forem, a plánování několikaletého procesu sportovní 

přípravy. 

2. Všestrannost – je hlavní zásadou přípravy mládeţe. Nízká úroveň všestranného 

základu je v přímé souvislosti s předčasně ukončeným výkonnostním vývojem 

mnoha nadějných sportovců dětského věku. Vysoká úroveň všestrannosti je 

nutným předpokladem pozdějšího specializovaného tréninku pokud jde o 

pohybové schopnosti i dovednosti. 

3. Perspektivnost – důsledné uplatňování principů přiměřenosti, soustavnosti a 

postupnosti. Perspektivnost je zdůvodněna tím, ţe optimální biologické 

předpoklady pro maximální sportovní výkony jsou ve většině sportů v etapě 

„dospělosti“. V tomto směru se stává perspektivní zaměření procesu sportovní 

přípravy předpokladem a zárukou trvalého zájmu mladých sportovců o 

systematický víceletý trénink. 
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4.3 Sloţky sportovní přípravy dětí 

Sportovní příprava dětí je dlouhodobým a náročným procesem. Hlavním úkolem je 

zde výchovné působení trenéra na děti a dodrţování obecně platných zásad v tréninku 

dětí. Sportovní příprava se dělí do čtyř sloţek. Jsou to kondiční, technická, taktická a 

psychologická příprava. Poměr důleţitosti jednotlivých sloţek se v průběhu 

dlouhodobého tréninku mění.  

4.3.1 Kondiční příprava 

Úkolem kondiční přípravy je zajistit rozvoj obecných i speciálních pohybových 

schopností. Je známo, ţe speciální pohybové vlastnosti váţící se ke speciálním 

pohybovým dovednostem (technice) lze rozvíjet jen na širokém všestranném základě 

(Choutková, 1984). Ten se buduje především v počáteční etapě sportovní přípravy, kdy 

ještě výcvik není úzce specificky zaměřen. Proto v této etapě zaujímá významné místo 

všeobecná tělesná příprava, v níţ se vyuţívá co největšího mnoţství různorodých 

tréninkových prostředků. Mladý sportovec provádí tedy kromě svého sportu řadu 

nespecifických cvičení a doplňkových sportů. Postupně mají tréninkové prostředky stále 

více specifický charakter (Choutková, Kučera, 1970). 

U mladých sportovců je zvládnutí nové techniky podmíněno především úrovní 

všestranného rozvoje pohybových schopností. Děti rychlé, obratné, s přiměřenou úrovní 

síly a vytrvalosti zvládnou snáze jakýkoliv nový pohyb. Při určování obsahu tělesné 

přípravy u dětí, je třeba přihlíţet k jejich přirozenému tělesnému vývoji. 

4.3.2 Technická příprava 

Technická příprava je v této etapě tréninku zaměřena na zvládnutí základů 

techniky a získání co největšího mnoţství pohybových dovedností. Záleţí proto na 

úrovni motorické docility dětí a jejich motorickém učení, jelikoţ se děti při tréninku 

setkávají s většinou cvičení, popřípadě s nácvikem jednotlivých atletických dovedností 

poprvé. 

 Motorická docilita je ovlivňována jak kognitivními psychickými procesy: 

pozornost, anticipace, kreativita, paměť, myšlení, tak zejména dynamickými 

psychickými procesy: motivace, emoce a vůle. Dle Schmidta (1999) jsou všechny 

motorické předpoklady determinované jak geneticky, tak i vlivem prostředí. Jsou tedy 

záměrně trénovatelné.  Motorická docilita se rozvíjí pohybovými zkušenostmi a věkem. 
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Originální pohybové vzorce jsou vytvářeny pouze v dětství, v dospělosti se tyto 

pohybové vzorce pouze opravují.  

Zvládnutí techniky kaţdé pohybové dovednosti má ve věku mládeţe dvě 

základní etapy: nácvik a zdokonalování. Obě části procesu nazýváme v rámci 

komplexního tréninkového procesu technickou přípravou. Obsah a zejména metodika 

technické přípravy má své specifické zvláštnosti jednak s ohledem na věk mladých 

sportovců, jednak s ohledem na pohybovou náročnost (z hlediska poţadavků na 

koordinaci, sílu a rychlost). Pro stanovení podílu technické přípravy na celkovém 

tréninkovém procesu a její vhodné metodiky u dětí a mládeţe je nezbytný jednak rozbor 

příslušné techniky vzhledem k věku, jednak znalost věkových zákonitostí motorického 

učení (Štilec, 1989).  

Proces učení se pohybovým dovednostem u dětí (Perič, 2012): 

1. krok - představení dovednosti, 

2. krok – demonstrace a krátké vysvětlení podstaty dovednosti, 

3. krok – začátky nácviku dovednosti, 

4. krok – zpětná vazba pro korekci chyb,  

5. krok – další opakování a upevňování dovedností. 

Obecné principy motorického učení u dětí (Štilec, 1989): 

 Proces nácviku a zdokonalování techniky neprobíhá rovnoměrně, křivky učení 

mohou být různé. 

 Proces nácviku a zdokonalování techniky probíhá ve fázích různě dlouhých; jde 

o nepřetrţitý proces vymezený postupnými cíly. 

 Činnost dítěte a trenéra má svá pravidla a je o vzájemném vztahu. 

 Opravování chyb spojené s dopomocí, ukázkou, mluveným slovem a 

přiměřenou motivací mají u dětí výrazný podíl na konečných výsledcích. 

 Nácvik a zdokonalování techniky probíhá v rámci tréninkového procesu 

v omezených časových úsecích (dokud není dětský organismus unaven). 

4.3.3 Psychologická příprava 

Obsahem je především systematická výchovná práce zaměřená k rozvoji a 

upevnění kladných morálních a volních vlastností dětí a jejich rozumových schopností. 
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Základem veškeré výchovné práce je kolektiv, který je dobrým činitel při formování 

charakteru mladých sportovců (Choutková, Kučera, 1970). 

 Psychologická příprava u dětí směřuje především získávání odolnosti, důvěry ve 

vlastní schopnosti a sebevědomí. Není na místě poraţenectví ani přeceňování vlastních 

moţností, které obvykle vede k podceňování soupeře. Zdravé sebevědomí a přiměřená 

touha po měření výkonů v soutěţích patří k primárním cílům psychologické přípravy u 

dětí. 

Další úkoly psychologické přípravy se týkají motivace. Jde o to, vést děti 

k tomu, aby se chtěly zlepšovat a rozvíjet svou výkonnost. Optimální je, kdyţ samy 

chtějí trénovat a mají snahu si spíše přidávat. Uţitečně působí tzv. motivační hesla 

(Dovalil, 2010). 

4.3.4 Taktická příprava 

Tato sloţka tréninku získává na významu teprve u starších dětí a v pozdějších 

letech tréninku. Mladší děti jiţ mají dobrou docilitu, ale nejsou ještě schopny řešit 

sloţitější myšlenkové procesy, vyţadující delší soustředění a vyšší míru abstrakce. 

Od nejmenších dětí je moţné jiţ poţadovat některé taktické znalosti: 

- znalost základních pravidel a jejich dodrţování; 

- správné chování v soutěţních situacích. 

Pokud se taktická příprava ve zjednodušené podobě zařazuje, je důleţité nejprve 

podstatu poţadované činnosti dostatečně vysvětlit a názorně cvičení předvést. Děti by 

měly pochopit, proč se určitá činnost děje a proč by se neměly chovat jinak (Dovalil, 

2010). 
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4.4 PEDAGOGICKÉ ZÁSADY 

Jsou obecné poţadavky, které s cíly výchovy a zákonitostmi tréninkového procesu 

určují charakter tréninku a ovlivňují jeho efektivitu. Dle Rychteckého (2000) mezi 

základní didaktické zásady patří:  

 Zásada uvědomělosti a aktivity – základem je pochopení smyslu a podstaty 

prováděné činnosti. Dítě by se mělo ztotoţnit s tím, proč a jak se daná činnost 

nacvičuje. Cvičení by mělo být vedeno tak, aby děti aktivně účastnily jeho 

průběhu a výsledku. Zásada uvědomělosti vyţaduje, aby trenér rozvíjel u dětí 

schopnost poznat chyby, a aby je vychoval k přesnému pozorování a přemýšlení. 

 Zásada názornosti – poţadavkem je, aby si děti vytvářeli představy a pojmy na 

základě bezprostředního vnímání předmětů a jevů objektivní skutečnosti nebo 

jejich zobrazení. Názornost znamená účelné vyuţívání všech prostředků 

k rychlému vytvoření správné představy o pohybu. Jako prostředek názorného 

cvičení se kromě ukázky přímé (trenér), vyuţívá také ukázka nepřímá (obrázky, 

fotografie, video). 

 Zásada soustavnosti – poţadavkem je, aby osvojené vědomosti a dovednosti 

dítěte tvořily ucelený systém, coţ znamená, uspořádat obsah tréninku tak, aby na 

sebe naučené dovednosti a znalosti navazovaly. Jádrem soustavnosti je postup 

od známého k neznámému, od jednoduchého ke sloţitějšímu, od konkrétního 

k abstraktnímu (aţ od 11 let). 

 Zásada přiměřenosti -  nastoluje poţadavek, aby obsah tréninku, jeho zatíţení 

a způsob vedení odpovídaly stupni psychického rozvoje, tělesným schopnostem 

dětí, jejich věkovým zákonitostem a individuálním zvláštnostem. V tréninku se 

uplatňuje diferenciace dětí dle pohlaví, či dělení dětí do skupin dle výkonnosti. 

 Zásada trvalosti – vyţaduje, aby si děti naučené vědomosti a dovednosti 

zapamatovaly tak, ţe si je dokáţou kdykoliv vybavit a prakticky vyuţít. Správná 

aplikace předpokládá plánování tréninku, účelné vyuţití metod tréninku, 

stupňování poţadavků, pravidelnou kontrolu výsledků práce a uplatňování 

ostatních zásad. 
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5 TRENÉRSKÝ PŘÍSTUP V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU 

 

Období mladšího školního věku je všeobecně charakterizováno jako šťastné. Děti 

se vyvíjejí po všech stránkách rovnoměrně, jsou optimistické, mají zájem o vše 

konkrétní, jsou snadno ovladatelné, dokáţe-li se jejich energie vhodně usměrnit. Pohyb 

působí dětem radost, není potřeba je k němu nutit. Soutěţí rády a s vervou. Základem 

jejich konání je hra (Perič 2012). 

Etapa všestrannosti („předpřípravy“) 

Jiţ od samého počátku mé trenérské praxe se zaměřuji na kategorii dětí mladšího 

školního věku, která spadá do etapy sportovní předpřípravy. Dle toho by se měl odvíjet i 

obsah jejich tréninku. Hlavním úkolem je příprava dětí na přechod do základní etapy 

tréninku. 

Dle Periče (2012) musí v tréninku převládat soutěţení a herní princip, tzn. 

radostný charakter veškeré činnosti. Tím, ţe ještě není plně vyvinuta schopnost 

soustředění, musí být činnost pestrá a často obměňovaná. Úlohou trenéra je ovlivnit 

vývoj dítěte v oblasti výkonové, ale hlavně výchovné. Je vhodné, kdyţ trenér dokáţe 

elán dětí postupně převést a usměrnit od spontánní pohybové aktivity k systematické 

sportovní přípravě. Je potřebné neustále rozvíjet koncentraci, posilovat vůli, formovat 

vlastnosti osobnosti, kolektivní cítění apod. 

Systematicky jsou vytvářeny základy pro další sportovní činnost, sledují se 

kritéria upevňování zdraví, zabezpečení optimálního tělesného a psychického rozvoje. 

Rozhodujícím úkolem je upevňování vztahu mladých sportovců ke sportovní činnosti 

(Choutka – Dovalil, 1991). 

Obsahem tréninku v této etapě jsou cvičení a pohybové činnosti, zaměřené na 

všestranný rozvoj obratnosti, rychlosti, síly i vytrvalosti, prováděné herní formou. 

Obsahem tréninkového procesu jsou cvičení a pohybové činnosti odpovídající věku; 

důleţitou součástí jsou vyrovnávací cvičení pro správné drţení těla, pro posílení 

svalstva trupu a udrţení svalové rovnováhy. Při cvičení se zdůrazňuje komplexnost, 

pokud jde o schopnosti a dovednosti, zvyšování všeobecné pohybové výkonnosti. 

Zaměření na určitý sport či disciplínu není zatím vyhraněno (Choutková, Fejtek, 1991).  
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5.1 Základní priority trenéra dětí 

 

1. Nepoškodit děti 

Ve sportu se často setkáváme s tím, ţe trenéři zatěţují děti velmi nevhodným 

způsobem, bez ohledu na následky, jaké by to mohlo mít pro jejich další vývoj. 

Poškození můţou mít podobu fyzickou i psychickou. Fyzická se projevují 

většinou jednoznačněji – skolióza páteře, předčasná osifikace kostí, různé kostní 

výrůstky, únavové zlomeniny. Psychické poruchy jsou méně nápadné, ale o to 

více zákeřné, dlouhodobé stavy frustrace, úzkostnosti a podceňování mohou vést 

aţ k depresivnímu onemocnění. 

 

2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoţivotní aktivitě 

Je velmi mnoho dětí, které pravidelně sportují, ale jen velmi málo z nich má 

předpoklady pro to, aby se staly vrcholovými sportovci, a jen opravdu minimální 

počet dětí se v dospělosti ve vrcholovém sportu opravdu prosadí. Pro ostatní 

bude dětství strávené ve sportovním oddíle jen určitou startovní pozicí pro 

vytvoření vztahu k pohybu jako k jedné z důleţitých součástí ţivota moderního 

člověka. Pohybová aktivita můţe eliminovat spoustu negativních civilizačních 

chorob (obezita, vysoký krevní tlak, srdečné cévní potíţe, vysoká hladina 

cholesterolu) nebo alespoň zmírnit jejich riziko. 

 

3. Vytvořit základy pro pozdější trénink 

Není moţné porovnávat desetileté dítě s vrcholovými sportovci. Jeho limity 

vyplívají z nedostatečné síly, rychlosti a vytrvalosti, pro jejichţ rozvoj nemá 

ještě dostatečné předpoklady. Je však moţné, aby se děti blíţily dospělým 

v koordinaci pohybu a ve zvládání techniky. Proto by se měl trénink v dětství 

zaměřit především na základní poţadavky v oblasti techniky pohybu a zvládnutí 

základních poţadavků dané sportovní disciplíny – „naučit řemeslo“. Kaţdé 

opomenutí se v pozdějším věku projeví a pak jej bude muset sportovec buď 

pracně kompenzovat, nebo to v nejhorším případě můţe dokonce znamenat 

konec aktivní sportovní kariéry.  

(Perič, 2008) 
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5.2 Výchova sportovců  

Kaţdý trenér jednou zjistí, ţe výhra nebo prohra není v ţivotě tím nejdůleţitějším. 

Nejdůleţitějším trenérským vlivem je ten, který má za úkol působit na rozvoj 

charakterových vlastností mladých sportovců. Rozvoj charakterových vlastností je 

vlastně převedením filozofie „sportovci na prvním místě, vítězství na druhém“ do praxe. 

Podstatou této filozofie je pomoc mladým lidem stát se lepšími – chovat se správně na 

sportovišti i mimo něj (Martens, 2006). 

Rozvoj charakteru 

Jedná se o vzdělávání mladých lidí s cílem získávání vědomostí, správných 

postojů, přesvědčení, dovedností a takového chování, aby se z nich stali laskaví a 

spravedliví – jedním slovem charakterní lidé.  

Výchova charakteru není pouze desetiminutovou diskusí o sportovním chování 

poté, co uděláme nějaký špatný skutek. Není to také soubor nějakých hesel, která si 

pověsíme na zeď. Je to celkový přístup k výchově sportovců s tím, ţe správné chování 

neustále nacvičujeme, chválíme a naopak špatné se snaţíme napravit (Martens, 2006). 

Při výchově ve sportovní přípravě je třeba si uvědomit, ţe mladý sportovec se 

pohybuje uprostřed jakéhosi  víceúhelníku, v jehoţ vrcholech jsou ti, kteří působí 

nejintenzivněji: rodiče, škola, sportovní prostředí a trenér, jehoţ specifické a záměrné 

působení je klíčovým faktorem při výchově mladých sportovců (Štilec, 1989). 

Cílem sportovní výchovy je přizpůsobení se nárokům sportovního ţivota a 

přispění k rozvoji osobnosti sportovce. 

 

Úkoly sportovní výchovy (Dovalil, 2012): 

 regulace postojů ke všem jevům sportovního ţivota (soupeři, rozhodčí..) 

 ovlivňování interpersonálních vztahů (rovnováha soutěţení a spolupráce) 

 všestranné působení na vlastnosti osobnosti sportovce 

 utváření potřebných návyků (reţim dne, ţivotospráva, hygiena, regenerace) 
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5.3 Motivace 

Jestliţe jsou pohybové výkony závislé na vnější i vnitřní motivaci, pak na druhé 

straně samy dále motivaci a celou emoční stabilitu dítěte ovlivňují. Dítě ve školním 

věku si je uţ dobře vědomo svých zdarů nebo nezdarů v této oblasti a začíná si své 

dovednosti poměřovat s výkony druhých dětí. Opakované sociometrické studie ukázaly, 

ţe tělesná síla a obratnost hrají roli v postavení dítěte ve skupině – rozhodují o 

oblíbenosti obdivu či vedoucí roli. 

V motivaci mladých sportovců by jednoznačně měla dominovat motivace vnitřní. 

Vědomí dítěte, ţe jeho jednání je výsledkem jeho popudu, vede k pocitu zdatnosti a 

posiluje vnitřní motivaci. Vnější motivace naopak tuto motivaci tlumí a podkopává 

vnitřní zaujetí. Neopatrné vnější odměny otupí vnitřní motivaci a dítě začne být 

přesvědčeno, ţe získávání odměn je primárním úkolem jeho snaţení (Hošek, 1985). 

U dětí by se měl dávat pozor na povýšené odsudky, na permanentní kritiku, na 

poniţování jejich důstojnosti, podceňování apod. Poměr kritiky a chvály musí uváţlivě 

respektovat situaci a kritika by měla obsahovat i naznačenou cestu k nápravě. Dle 

Sováka (1985 in Kaplan 2009) by měl být optimální poměr pozitivních a negativních 

hodnocení 3:1.  Trenér by měl interpretovat trénink jako cestu k odstranění pochybností 

dítěte o svých schopnostech. Dítě usiluje o sebeprosazení a vítězství a úspěch má pro 

něj hodnotu. Jeho úsilí se násobí sociálním tlakem okolí na jeho vítězství. Tlak by 

neměl být neúměrně silný. Mládeţ často klade ve sportu větší důraz na zábavu ze hry 

neţ na vlastní výhru (Hošek, 1985). 

 

Strategie motivačního přístupu k mladým sportovcům (Hošek, 1985): 

 Poznání svěřenců. Stanovení motivační dominanty a způsobu interakce. Zjištění 

reakcí na typy povzbuzení. 

 Stanovení vlastních výhod a nevýhod ve vztahu ke svěřencům. Pro trenéra je 

výhodné být před svěřenci sám sebou, nechovat se podbízivě, jednat upřímně a 

spravedlivě. 

 Ovlivňovat sportovní prostředí tak, aby dávalo příleţitost začlenit se sociálně, 

vyniknout a proţít vzrušení. 

 Přiměřeně povzbuzovat výkon a snahu v tréninku. 

 Přibírat sportovce k rozhodování o cílech. 
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5.4 Organizace a řízení tréninku dětí 

Vhodná organizace tréninku dětí je důleţitou podmínkou účinnosti tréninkového 

procesu, a to jak z hlediska vzdělávací, tak i výchovného. Organizací rozumíme všechna 

opatření, umoţňující vhodné uspořádání tréninkových prostředků a pouţití optimálních 

tréninkových metod a postupů, vhodné vyuţití času, tréninkových prostorů i veškerého 

nářadí a náčiní, účelné organizování dětí a jejich bezpečnost (Choutková, 1984). 

První zásadou je vzbudit u dětí kladný citový vztah k dané pohybové aktivitě. 

Nejčastějšími chybami při navození kladného vztahu k pohybové aktivitě jsou zejména: 

malá rozmanitost cvičení, velký počet dětí na jedno zařízení, dlouhé stání a čekání, 

utlumování dětí nepřiměřenými poţadavky na kázeň a pozornost, pomalý spád činností, 

neustálé napomínání, hluk, příliš malé nároky či přísnost. 

Pocit radosti, zdraví a uspokojení dávají dětem činnosti přiměřeně rušné, neboť 

povzbuzují vegetativní funkce v těle, rozproudí činnost všech orgánů a příznivě 

zasáhnou do celého organismu. Z toho vyplívá, ţe pocit radosti z pohybu mohou 

vyvolat jedině činnosti dostatečně dynamické, nikoliv cvičení statická. Rychlým 

spádem činnosti se však nelze nechat unést vţdycky. Při osvojování nového pohybu je 

na místě volnější postup, aby všechny děti nový pohyb dobře viděly, slyšely rady a 

pokyny k jeho provedení a rozuměly tomu, co a jak mají dělat.  

V tréninku dětí uplatňujeme zásadně kolektivní formu, při níţ vzniká řada 

výchovných situací, moţnost pro upevnění kolektivního cítění, emocionální zaujetí. 

Důleţitou součástí účelného řízení atletického tréninku dětí je průběţné 

hodnocení zvyšující se úrovně ve všech sloţkách tréninku. Základním ukazatelem 

úrovně trénovanosti je výkon. Nicméně u mladých atletů musí být systém hodnocení a 

kontroly daleko rozmanitější, aby postihl jejich úroveň v několika směrech (úroveň 

pohybových schopností, stupeň tělesného a duševního rozvoje, úroveň motoriky 

z hlediska schopnosti učit se novým pohybům (Choutková, 1984). 

 

5.4.1 Specifika ročního tréninkového cyklu 

Rozdělení do tréninkových skupin se u většiny atletických oddílů provádí dle věku. 

Jeřábek (2008) doporučuje, aby tréninková skupina dětí jednoho trenéra čítala 12 – 15 

členů a věkové rozpětí skupiny nepřesáhlo dva roky. 
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Přiměřeně věku se upravuje i schéma RTC. U skupin přípravek se jedná většinou o 

určitou formu zájmových krouţků. Rodiče i děti k tomu často takto přistupují a účast na 

trénincích a závodech je vázána na školní rok. Zde tedy o nějakém členění RTC nemůţe 

být řeč. V zásadě jednotlivá období rozlišujeme obsahově, hlavně podle podmínek, ve 

kterých se trénink uskutečňuje. To je ve velké míře závislé na počasí. Jak 

v tělocvičnách, tak i na otevřených stadionech zde musí převládat herní forma zatíţení. 

Musíme mít na paměti, ţe v tomto období děti rády soutěţí, ale stačí vytvoření 

soutěţního prostředí uvnitř tréninkové skupiny. Druţstva je třeba sestavovat vyrovnaná, 

pozitivně motivovat do dalších soutěţí i poraţené. Při plánování tréninků a soutěţí 

respektujeme školní prázdniny, ale naopak vyţadujeme na trénincích i v soutěţích 

pravidelnou účast. V této kategorii nestanovujeme důleţitost jednotlivých závodů, není 

zde „vrchol“ sezóny. Nijak speciálně děti na závodění nepřipravujeme (Jeřábek, 2008). 

5.4.2  Plánování a evidence tréninku dětí 

Evidence se provádí pomocí vybraných ukazatelů, jimiţ se zachycuje obsah 

(pouţitá cvičení), objem (tréninkové dny, jednotky, hodiny, závody) a intenzita zatíţení 

(tréninkového i závodního). 

Obecné tréninkové ukazatele: 

 počet dnů zatíţení,  

 počet tréninkových jednotek (přípravka 2 – 3 tréninky týdně), 

 počet hodin zatíţení, 

 počet závodů, 

 počet absolvovaných disciplín v závodě, 

 regenerace a zranění - u dětí se většinou neeviduje. 

Speciální tréninkové ukazatele: 

 sportovní hry, 

 gymnastika a protahovací cvičení, 

 plavání, 

 lyţování, bruslení a turistika, 

 vytrvalostní hry, 

 skokanské a odrazové hry, 

 rychlostní hry a cvičení, 
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 posilovací a úpolové hry, 

 koordinační cvičení a hry na rozvoj obratnosti, 

 nácvik techniky – skok daleký, hod míčkem, překáţky, start z bloků, 

 tréninkové závody + testy, 

 psychologická příprava. 

Realizaci plánu sportovní přípravy evidujeme v tréninkovém deníku skupiny. 

Systém evidence je vytvořen pro skupinové vedení přípravy. Zaznamenáváme čas, který 

věnujeme určité činnosti. 

Poměr obsahu specifických a nespecifických cvičení u dětí se v období mladšího 

školního věku pohybuje kolem 20 : 80, maximálně 30 : 70 (Vindušková a kol., 2003). 

5.4.3 Hodnocení úrovně dětí 

Součástí resp. podmínkou pro řízení sportovní přípravy je hodnocení úrovně 

tělesného a duševního rozvoje ţáků a hodnocení úrovně rozvoje motoriky. Hodnocení 

provádíme opakovaně a pravidelně. 

K hodnocení úrovně u dětí se pouţívá: 

 Měření základních ukazatelů tělesného rozvoje (výška, hmotnost), 

 věcné posouzení stupně biologické zralosti (akcelerovaný, normální, 

retardovaný), 

 měření výkonnosti v testech všeobecné výkonnosti, 

 měření atletické výkonnosti – víceboje, 

 ověřování zvládnutí nespecifických pohybových dovedností. 

(Vindušková a kol., 2003) 
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6 ROZVOJ POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ V MLADŠÍM 

ŠKOLNÍM VĚKU  

Účelný a účinný postup při rozvoji pohybových schopností je, jak jiţ bylo uvedeno, 

výrazně ovlivněn zákonitostmi vývoje organismu dětí a mládeţe (Choutková, 1984).  

 

6.1 Senzitivní období 

Senzitivní fáze je období, v němţ se určitá pohybová schopnost rozvíjí účinněji 

záměrným působením tréninku (Štilec, 1989).  

Pedagogické stanovisko na problematiku senzitivních období dle Wintera (1984): 

 Senzitivní fázi lze rozpoznat podle zvýšené dynamiky příslušné pohybové 

schopnosti. 

 V procesu sportovní přípravy mládeţe je velmi vhodné maximálně vyuţívat 

senzitivních fází a vyvarovat se jejich promeškání. 

 Senzitivní fáze mohou být vyuţity jako „citlivé“ v negativním smyslu 

(nesprávné pouţití metod a postupů a tím i neefektivní činnost  často se 

škodlivými následky). 

 Vedle individuálních vývojových zvláštností a pohlavních rozdílů lze senzitivní 

fáze brát v úvahu vzhledem k věkovým etapám vývoje.  

Senzitivní období jsou definována jako vývojové časové etapy, které jsou zvláště 

vhodné pro trénink určitých sportovních aktivit spojených s rozvojem pohybových 

schopností a dovedností. Existují tedy optimální věková období pro rozvoj a fixaci 

pohybových schopností a dovedností. U dětí se v těchto vývojových etapách dosahuje 

nejvyšších přírůstků rozvoje dané schopnosti, nevyuţití těchto období můţe vést 

k jejímu pomalému či nekvalitnímu projevování (Perič, 2012). 

6.1.1 Koordinace  

Senzitivní období pro rozvoj koordinačních schopností vycházejí z vývoje 

centrální nervové soustavy- její vysoká plasticita, schopnost střídání vzruchů a útlumů a 

činnost analyzátorů tak vytváří základní předpoklady pro efektivní rozvoj koordinace 

(Perič, 2012). Dle Hirtze (1998) a Wintera (1984) in Kohoutek, Véle, Hendl, Hirtz 

(2005) lze na základě mnohočetných studií za období nejintenzivnějšího rozvoje 
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základních koordinačních schopností označit věk 7 – 10/11, event. aţ 12 u chlapců; po 

12. roce se tempo dynamiky rozvojových přírůstků a také citlivost na didaktické 

podněty sniţuje a v některých případech dochází ke stagnaci rozvojových ukazatelů. 

Vývoj probíhá diferenciovaně; relativně časně se rozvíjejí kinesteticko-diferenciační a 

rytmická schopnost, později prostorově orientační a rovnováhou. 

6.1.2 Rychlost 

Patří k pohybovým projevům, které je vhodné rozvíjet co moţná nejdříve. Tento 

poţadavek vychází ze zákonitostí vývoje centrální nervové soustavy, která má pro 

rychlost význam především z hlediska poţadavků na střídání vzruchů a útlumů. 

Celkově je tedy moţno říci, ţe období rozvoje rychlostních schopností jako 

celku je zasazeno mezi 7. – 14. rok, pak ke zlepšování rychlostních schopností dochází i 

nadále, ale jiţ na základě podpůrného rozvoje jiných faktorů, především silových 

schopností (Perič, 2012). 

6.1.3 Síla 

Silové schopnosti mají svá senzitivní období poněkud později. Je to dáno 

především vztahem k produkci pohlavních a růstových hormonů, které výrazně 

ovlivňují moţnosti rozvoje síly. Úroveň maximální síly je značně závislá nejen na 

absolvovaném tréninkovém zatíţení, ale i na úrovni produkce hormonů. Proto je tempo 

rozvoje síly značně individuální, nejvyšších přírůstků se však dosahuje u dívek mezi 10. 

– 13. rokem, u chlapců mezi 13. – 15. rokem (Perič, 2012). 

6.1.4 Vytrvalost 

Je do jisté míry univerzální, coţ znamená, ţe se můţe rozvíjet v podstatě 

v kterémkoliv věku. Jedním z vytrvalostních ukazatelů je schopnost přenosu kyslíku 

krví do tkání – tzv. maximální spotřeba kyslíku. Ta se posuzuje buď v absolutních 

hodnotách (litry spotřebovaného kyslíku za minutu) nebo v hodnotách relativních (v 

mililitrech spotřebovaného kyslíku za minutu na jeden kilogram hmotnosti). Maximální 

hodnoty spotřeby kyslíku rostou přibliţně do 18 let, relativní hodnoty rostou přibliţně 

do 15 let (Perič, 2012).  
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6.1.5 Kloubní pohyblivost 

Sullivan a Anderson (2000) uvádějí, ţe u dětí mladšího školního věku je častý 

výskyt hypermobility kloubů, častá je hyperextenze kolen a loktů. Dotkout se celou 

dlaní země nedělá těmto dětem problém. Zároveň je však u těchto dětí zvýšené riziko 

glenohumerální a patelární subluxace a vykloubení, proto je třeba dávat při rozvoji 

pohyblivosti velký pozor. 

K nejintenzivnějšímu rozvoji aktivní pohyblivosti dochází zhruba mezi 9. – 13. 

rokem. U dívek je moţné začít se záměrným rozvojem pohyblivosti dříve, v období 

mezi 8. – 12. rokem, přičemţ nejvyšších přírůstků se dosahuje kolem 10. – 12. roku. 

S nástupem pubertální akcelerace růstu klesá schopnost rozvoje pohyblivosti (Perič 

2012). 

 

6.2 Koordinační schopnosti 

Koordinační schopnosti jsou nejčastěji definovány jako zobecněné a relativně 

upevněné kvality procesu řízení a regulace pohybu, které jsou základem různorodého 

pohybového jednání s vysokými koordinačními poţadavky. Jsou to výkonnostní 

předpoklady pro uskutečnění dominantních koordinačních předpokladů (Hirtz, 1985 in 

Kohoutek, Hendl, Véle, Hirtz, 2005) 

Koordinační schopnosti mají zásadní význam pro rychlost, přesnost a trvalost 

osvojování pohybových dovedností, v uţším slova smyslu jsou přímo podmiňovány 

morfologicko funkční kvalitou a disponibilitou senzomotorického systému a na všech 

výkonnostních stupních spoluurčují kondiční potenciál (Roth, Winter, 1984 in 

Kohoutek, Hendl, Véle, Hirtz, 2005) 

6.2.1 Vývoj a rozvoj koordinačních schopností 

Vývoj koordinačních předpokladů v ontogenezi probíhá souběţně s vývojem 

motorickým, s nímţ je morfologicky i funkčně propojen. Podobně jako u kondičních 

schopností je vývoj nerovnoměrný, v celoţivotním horizontu se střídají období 

s vysokou dynamikou přírůstků s obdobím nízké dynamiky, příp. výkonnostní stagnace 

(Kohoutek, Hendl, Véle, Hirtz, 2005) Pokud je koordinace systematicky rozvíjena, 

pozorujeme největší pokroky mezi 9 aţ 12 rokem u rychlých a přesných pohybů, u 

pohybů spojených se zapojováním maximální síly aţ po 16. aţ 18. roce (Kutsar, 1990). 
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S rozvojem koordinačních schopností je vhodné začít relativně co nejdříve. 

Vhodný je věk 6-9 let (i dříve). Základním poţadavkem přitom je záměrně a opakovaně 

stavět sportovce do situací, v nichţ musí řešit sloţitou pohybovou činnost náročnou na 

koordinaci (Jansa, Dovalil 2007). Dětský organismus disponuje v tomto období 

příznivými předpoklady pro osvojování širokých a pestrých motorických činností: 

poměrně nízkou hmotností, výhodnými pákovými poměry na jednotku síly, ustalujícím 

se hormonálním řízením a paralelně se zlepšujícími intelektovými schopnostmi a tím i 

schopností koncentrace. Zlepšuje se téţ činnost analyzátorů. Rozvoj těchto předpokladů 

je důsledkem postupujícího zrání CNS, které se projevuje vyváţeností mimovolních 

pohybů, řízených převáţně z mozkového kmene, a volních pohybů, řízených centrálně. 

V důsledku zdokonalování mechanismů řízení a souvislých přírůstků síly je organismus 

schopen vykonávat pohyby rychleji a přesněji; pohyby se stávají účelnějšími a 

úspornějšími (Kohoutek, Hendl, Véle, Hirtz, 2005). 

V atletice je nesporný význam technicko-koordinačního výkonnostního faktoru. 

Jeho úroveň významně ovlivňuje tempo, kvalitu a trvalost osvojování atletických 

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

určuje stupeň vyuţití kondičních schopností a umoţňuje rychlé přizpůsobení pohybu při 

střídání nebo při změnách vnitřních a vnějších podmínek (Vindušková, 1994). 

6.2.2 Dělení koordinačních schopností 

Pro potřeby sportu se definuje sedm schopností (Hirtz, 1985): 

1. schopnost diferenciace (Differenzierungsfähigkeit) 

2. schopnost orientace (Orientierungsfähigkeit) 

3. schopnost rovnováhová (Gleichgewichtsfähigkeit) 

4. schopnost reakční (Reaktionsfähigkeit)  

5. schopnost rytmická (Rhytmusfähigkeit) 

6. schopnost sdruţovat pohyby (Kopplungsfähigkeit) 

7. schopnost přestavby a přizpůsobení (Umstellungsfähigkeit) 

Ve srovnání se schopnostmi kondičními je moţné koordinační schopnosti označit jako 

nekondiční; primárně jsou podmíněny centrálními mechanismy řízení a regulace 

pohybu (Měkota, Blahuš, 1983). 
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6.2.3 Projevy koordinačních schopností 

Vnější projev rozvinutých koordinačních schopností je charakterizován (Měkota, 

1982 in Kohoutek, Véle, Hendl, Hirtz, 2005): 

 Rychlou a správnou reakcí na podněty k zahájení, ke změně nebo ukončení 

činnosti, koordinací jednotlivých dílčích pohybů a jejich integrací do sladěných 

pohybových celků. 

 Osvojování nových pohybů v krátké době a přiměřené kvalitě. 

 Kontrolou vlastní pohybové činnosti ve smyslu přiměřeného vynakládání síly, 

vyuţití prostoru a náleţitého načasování pohybové činnosti. 

 Adaptací pohybové činnosti podle měnících se podmínek. 

 Výběrem pohybových programů adekvátních úkolu a situaci a bezchybnou a 

hospodárnou realizací těchto kinetických programů. 

6.2.4 Obecná a speciální koordinace 

 Obecná koordinace představuje schopnost účelně provádět mnoho 

motorických dovedností, bez ohledu na sportovní specializaci. Kaţdý sportovec by měl 

projít všeobecným rozvojem, aby získal přiměřenou úroveň obecné koordinace. Se 

všeobecným rozvojem, by se mělo začít, jakmile se dítě začne věnovat sportu. 

Sportovec s lepší obecnou koordinací si rychleji osvojí speciální koordinační poţadavky 

dané sportovní specializace (Perič, 2012). 

Speciální koordinace představuje schopnost provádět rozličné pohyby ve 

vybraném sportu rychle, ale také bez chyb, lehce a precizně. Speciální koordinace je 

úzce spojena s dovednostmi a schopnostmi, které sportovec pouţívá při tréninku a při 

závodech ve svém sportu (Perič, 2012). 

6.2.5 Rozvoj a diagnostika koordinačních schopností u dětí 

Perič (2012) povaţuje koordinaci za schopnost, které by měla být věnována 

největší pozornost. Při zvyšování úrovně obratnosti u dětí pouţíváme co největšího 

mnoţství cvičení, různorodých prvků a činností, mezi něţ patří především cvičení 

akrobatická, gymnastická, cvičení na nářadí, pohybové a sportovní hry i řada prvků a 

činností z ostatních sportovních odvětví. 

Choutková (1984) ještě přidává, ţe zásadním poţadavkem je, aby se cvičení 

prováděla pozorně a přesně, postupně se cviky ztěţují či obměňují, mění se jejich 
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rytmus a rozsah. Mají-li být cvičení účinná, nesmí být prováděna ve velkých sériích do 

únavy. 

Rozvoj obratnosti je základní podmínkou pro zdokonalování techniky všech 

atletických disciplín. 

K diagnostice koordinačních schopností u dětí se vyuţívají testy - Jacíkův test - 

změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj), skok vzad, běh k 5 metám, Iowa 

brace test, hod na přesnost, Ozereckyho testová baterie, plameňák (rovnováha). 

 

6.3 Rychlostní schopnosti 

Rychlost je schopnost, která je předpokladem pohybu provedeného vysokou aţ 

maximální rychlostí. Je to schopnost zahájit a realizovat pohyb v co nejkratším čase. 

Takovýto pohyb, resp. pohybová činnost je prováděna s velkým aţ maximálním úsilím 

a intenzitou, můţe trvat jen krátce (do 15 sekund), a proto při ní nevzniká únava. 

(Měkota, Novosad, 2005). 

Rozvoj rychlostních schopností je podmíněn geneticky ze 70 – 80 %. 

Zdokonalování rychlostních schopností je záleţitostí dlouhodobou, s omezenými 

moţnostmi zlepšení. Pro rozvoj všech forem rychlosti označuje Hájek (2001) za 

optimální věk od 7 do 14 let. V tomto období by podle něj měli trenéři a učitelé školní 

tělesné výchovy věnovat ovlivňování rychlostních schopností zvýšenou pozornost. 

Opomenutí tréninku rychlostních schopností v tomto období můţe způsobit 

nenahraditelné ztráty. 

6.3.1 Stimulace rychlostních schopností 

Rychlostní schopnosti závisí na několika oblastech, které se dají v tréninku více či 

méně ovlivňovat:  

a)  Nervosvalová koordinace – spočívá především ve schopnostech střídat co 

nejrychleji kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna 

b) Typ svalových vláken - který patří k důleţitým předpokladům dosaţení 

maximální rychlosti.  

c) Velikost svalové síly, která je důleţitá pro mohutnost svalové kontrakce a tedy i 

její rychlosti.  
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6.3.2 Členění rychlostních schopností do tří základních projevů: 

A. Rychlost reakce – Určovaná dobou reakce mezi podnětem a zahájení pohybu, je 

v mnoha sportech součástí úspěšného řešení pohybového úkolu. Rozlišuje se 

jednoduchá reakce – př: sprinterský start, sloţitá reakce – př: sloţitějším 

pohybem (podle situace, činnosti partnera či soupeře) (Choutka, Dovalil, 1991). 

B. Rychlost jednotlivého pohybu (zvaná jako rychlost acyklická) – většinou se 

jedná o jeden pohyb, u kterého jsme schopni přesně rozlišit začátek a konec 

(hod, skok, kop apod.) (Dovalil, Perič, 2010). Základem jsou cvičení rychlostně-

silového charakteru se spíše niţší velikostí odporu pro dosaţení maximální 

rychlosti provedení daného pohybu (Jansa, Dovalil a kol. 2007). 

C. Rychlost lokomoce (nebo také rychlost cyklická) – týká se co nejrychlejšího 

překonání určité vzdálenosti. Značíme jí proto jako rychlost komplexního 

pohybového projevu či rychlost lokomoce. Tato rychlostní forma se dále můţe 

dělit do několika podob: 

1.  rychlost akcelerace – co nejprudší zrychlení; 

2.  rychlost frekvence – pohyby co nejvyšší frekvencí; 

3.  rychlost se změnou směru – různé slalomy, zrychlení, zpomalení apod.    

Toto členění rychlostních schopností má velký význam v tréninku. U jednotlivých 

projevů rychlosti existuje tzv. relativní nezávislost. Ta se projevuje tím, ţe vysoká 

úroveň jedné dílčí schopnosti ještě neznamená vysokou úroveň druhé a rozvoj jedné 

ještě automaticky nepřináší rozvoj druhé. Proto musí byt v tréninku tyto „nezávislé 

schopnosti“ rozvíjeny individuálně a specifickými prostředky (Dovalil, Perič, 2010). 

6.3.3 Rozvoj rychlostních schopností u dětí 

Pro rozvoj rychlosti je velmi účinná soutěţní metoda. Děti provádějí jednoduchá 

cvičení na čas nebo na počet, soutěţí se ve dvojicích nebo ve skupinách. Také cvičení 

na rychlost reakce je vhodné provádět formou soutěţe.  

Všestranně účinným prostředkem rozvoje rychlosti jsou pohybové a sportovní 

hry. Herní činnost probíhá za optimální rychlosti vzhledem k úrovni dětí a je prokládána 

etapami vyţadujícími maximální rychlost. Navíc dochází ke střídání tempa 

v emocionálním prostředí, v němţ se uplatňují individuální schopnosti (Choutková, 

1984). 
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Požadavky pro rozvoj rychlostních schopností u dětí (Vindušková a kol., 2003): 

 rychlé pohyby provádět technicky správně 

 rychlé pohyby provádět uvolněně 

 střídat pohyby kontrolovanou a maximální rychlostí 

 dávat přednost rychlostním cvičením s nároky na frekvenci pohybů před 

rychlostními cvičeními silového charakteru 

 mezi jednotlivými rychlostními cvičeními nechávat dostatečnou pauzu na 

odpočinek 

6.3.4 Prostředky stimulace rychlostních schopností: 

Prostředky pro rozvoj acyklické rychlosti (Dovalil, Perič, 2010): 

o cvičení s míči, 

o cvičení s gymnastickými tyčemi, 

o házení (těţké míče, atletické koule..), 

o změny poloh těla, 

o různé formy skokových cvičení, 

o cvičení ve dvojicích, 

o cvičení se švihadly, 

o velká lana (dvojice drţí lano a krouţí s ním – podbíhání, přeskakování), 

o drobné hry (honičky). 

Prostředky pro rozvoj cyklické rychlosti (Dovalil, Perič, 2010): 

o starty a akcelerace 

o lineární běh 

o nelineární běh (změny směru) 

o kombinace běhu se skoky (vertikální i horizontálními) 

Prostředky pro rozvoj rychlosti reakce (Dovalil, Perič, 2010): 

o cvičení v dvojicích s náčiním (s tyčemi, s malými míčky..) – nejčastěji různé 

formy chytání 

o zrcadlová cvičení – snaha reagovat na změny směru či rychlosti 

o cvičení s dodatečnými informacemi – cvičenec dopředu neví, jaká činnost bude 

následovat 

o cvičení reakční (změna polohy těla) 
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o starty z různých poloh 

o drobné reakční hry 

o vyuţití speciálních pomůcek 

 

Diagnostika rychlostních schopností u dětí 

K diagnostice rychlostních schopností bývají u dětí vyuţívány testy - zachycení 

padající tyče, 50 m z polovysokého startu, 20 m letmo, člunkový běh na 4 x 10 m a 

slalomy. 

 

6.4 Silové schopnosti 

Silová schopnost je kondičním základem pro svalový výkon vyţadující nasazení síly, 

jejíţ hodnota se pohybuje kolem 30 % individuálně realizovatelného maxima. Tuto 

hodnotu lze označit jako základní běţně vyuţívaný silový potenciál (Měkota, Novosad, 

2005). 

Sílu člověka definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí 

pomocí svalového úsilí. 

Podle převládajícího způsobu činnosti zapojených svalových skupin, tedy podle 

druhu svalové kontrakce lze provést základní rozdělení síly na sílu statickou a 

dynamickou (Choutka, Dovalil, 1991): 

- Síla statická je schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci; úsilí tohoto 

typu se neprojevuje se pohybem, většinou se jedná o udrţování těla nebo 

břemene ve statických polohách (vis na hrazdě, vzpor na bradlech). 

- Síla dynamická je silová schopnost projevující se pohybem hybného systému 

nebo jeho částí; podstatou je izotonická, auxotonická či excentrická svalová 

kontrakce. Ve všech případech přichází v úvahu určitá rychlost a zrychlení 

pohybu.  

6.4.1 Členění silových schopností 

Podle současné úrovně poznatků lze přijmout podle vnějšího projevu, způsobu 

uvolňování energie nebo podle způsobu vyuţití svalové práce při specifických 

pohybových činnostech členění silových schopnost na (Měkota, Novosad, 2005): 
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- Maximální sílu 

- Rychlou sílu 

- Reaktivní sílu 

- Vytrvalostní sílu 

6.4.2 Rozvoj síly v období do 10 let 

Východiskem pro rozvoj silových schopností v tomto období je vývoj svalové 

hmoty a kostry, které jsou ještě nepřipravené pro cílenější rozvoj. Z hlediska 

tréninkových prostředků se doporučuje dávat přednost zejména rychlostním a 

obratnostním cvičením, která sama od sebe podporují nárůst síly, a jen okrajově a 

v malé míře doplňovat všestrannou přípravu vhodnými silovými cviky. Zaměřujeme se 

především na velké svalové partie, kterými jsou svaly trupu (zádová i břišní oblast), 

svaly pletence ramenního a kyčelního. Mezi nejvhodnější prostředky patří tzv. přirozené 

posilování, kdy děti překonávají určité překáţky a přitom musí vyvíjet přiměřené 

svalové úsilí (Perič, 2012).  

Přirozené posilování (Perič, 2012): 

- Šplh na laně, na tyči, 

- Lezení – na ţebřinách, ţebříku, průlezkách, 

- Ručkování – na bradlech, hrazdě, 

- Různé visy a jednoduché cviky – na hrazdě, kruzích, 

- Cvičení v přírodě – přenášení a házení polen, větších kamenů. 

Úpolová cvičení (Perič, 2012): 

- Přetahování, přetlačování – kohoutí zápasy, psí zápasy, 

- Zápasy dvojic v různých polohách – ve stoji, vkleče, vsedě, 

- Různé formy úpolových her – rugby apod, 

- Drobné úpolové hry. 

Úpolové hry vyţadují důslednou kontrolu ze strany trenéra, která předchází a 

zabraňuje moţnosti zranění. V případě, ţe některé z dětí není schopno respektovat 

bezpečnostní opatření (tj. pravidla hry), vyřadíme ho ze hry a znovu mu vysvětlíme, 

proč se nevhodné činnosti nesmí pouţívat. 
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Rozvoj síly pomocí náčiní a nářadí (Perič, 2012): 

- Plné míče (1kg) – kutálení, přenášení, odhazování, 

- Cvičení se švihadly – různé formy přeskoků, 

- Míče a míčky – odhody do dálky. 

Vyuţít můţeme i cvičení na gymnastickém nářadí: ţebříky, ţebřiny, hrazda, kruhy, 

bradla, kůň na šíř, cvičení na plných míčích. 

Cvičení v prostředí, které klade nároky na překonávání (Perič, 2012): 

- Hry v kopci (běh do kopce, z kopce), 

- Soutěţe ve vodě, v písku, 

- Překonávání odporu partnera (taţení, přetlačování..). 

Veškerá cvičení by měla mít hravou formu, přiměřenou věku a dovednostem dětí. 

Snaţíme se dělat cvičení pestrá, stále obměňujeme pouţité prostředky. Většina silových 

cvičení by měla mít krátkodobý charakter. Podstatou silových cvičení v tomto věku není 

nárůst svalové hmoty, ale upevnění přirozeného vývoje kostry a svalů. Proto se drţíme 

zásady „méně je někdy více“ (Perič, 2012). 

Diagnostika silových schopností u dětí 

Při diagnostice silových schopností u dětí bývají vyuţívány testy - skok z místa 

(síla dolních končetin), leh sed – 1min, 2min (břišní svalstvo), autový hod míčem 2kg 

(paţe + záda), kliky (paţe), výdrţ ve shybu (paţe). 

 

6.5 Vytrvalostní schopnosti 

Vytrvalost je pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající pohybové činnosti. Je 

to soubor předpokladů provádět cvičení s určitou niţší neţ maximální intenzitou co 

nejdéle nebo po stanovenou dobu co nejvyšší moţnou intenzitou (Choutka, Dovalil, 

1991). 
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6.5.1 Členění vytrvalostních schopností 

S ohledem na převaţující způsob energetického zabezpečení je třeba rozlišovat 

(Štilec, 1989): 

1. Dlouhodobou vytrvalost (aerobní obecná) jako schopnost provádět pohybovou 

činnost střední a mírné intenzity déle neţ 3 – 4 minuty, na ajištění se podílí 

převáţně oxidativní energetický systém; 

2. Krátkodobou vytrvalost (anaerobní) jako schopnost provádět pohybovou 

činnost pokud moţno vysoké intenzity po dobu 2 – 3 minut, na zajištění se 

dominantním způsobem podílí anaerobní glykolýza; 

3. Rychlostní vytrvalost  - schopnost udrţení co nejvyšší moţné intenzity 

pohybové činnosti co nejdéle, resp. Opakování pohybové činnosti v těchto 

podmínkách se stejnou intenzitou. 

6.5.2 Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností u dětí 

Dětský organismus je uzpůsoben aerobnímu zatíţení a naopak anaerobní déletrvající 

cvičení musíme povaţovat za dětem nepřiměřené. Děti před pubertou mají poněkud jiný 

metabolismus neţ dospělí, coţ se projevuje i při rozvoji krátkodobé vytrvalosti. Naše 

svaly při tomto typu zatíţení produkují určité zplodiny (laktát), které jsou v jistém 

směru negativní, ale dospělí člověk je snáší výrazně lépe neţ děti. Je to dáno právě 

jiným typem metabolizmu. Děti mají velmi malou produkci určitých enzymů, které jsou 

potřebné pro zvládání těchto zplodin. Z tohoto důvodu se u dětí před nástupem puberty 

zatíţení pro rozvoj anaerobní vytrvalosti nedoporučuje. 

 Není třeba mít obavy a začínat s postupným tréninkem dlouhodobé vytrvalosti ve 

věku kolem 10 let. Pokud není trénink tohoto zaměření monotónní, ale tvoří součást 

všestrannosti, podporuje zdravý vývoj oběhového, dýchacího, svalového ústrojí i zájmu 

o sport. Poměr velikosti srdce k plícím, hrudníku a celému povrchu těla je příznivější, 

neţ u dospělých (Štilec, 1989). 

Pravděpodobně nejdůleţitější prostředek v tréninku vytrvalosti u dětí představují 

hry. Nejčastěji budeme do tréninku zařazovat všechny druhy her sportovních. Ty svou 

podstatou představují zatíţení střídavé intenzity. Většinou vyuţíváme tzv. neřízenou 

hru, při které děti hrají v takovém reţimu, jak sami chtějí. Můţeme však pouţít i tzv. 

řízenou hru. Jedná se o organizaci cvičení, při kterém by se děti neměly zastavovat 

(Perič, 2012).  
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Požadavky pro rozvoj vytrvalostních schopností u dětí (Vindušková a kol., 2003): 

 soustřeďujeme se pouze na rozvoj aerobní vytrvalosti 

 k rozvoji vytrvalosti vyuţíváme převáţně nespecifická cvičení  (košíková, 

kopaná, plavání, lyţování, bruslení...) 

 běháme v různém prostředí 

 zpočátku učíme děti běhat nízkým tempem 

 dále prodluţujeme dobu souvislého běhu 

 nakonec mírně zvyšujeme tempo běhu 

 odezvu na vytrvalostní zátěţ hodnotíme podle TF 

Diagnostika vytrvalostních schopností bývá u dětí prováděna formou souvislého 

běhu na 6 minut, 9 minut nebo 12 minut. Druhou variantou diagnostiky je běh na přesně 

určenou vzdálenost: 600m, 800m nebo 1500m. 
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7 PŘEHLED ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

 

V této kapitole budou uvedeny práce, jejichţ tématem byla problematika tréninku 

v mladším školním věku či práce zabývající se přínosy, úrovní a kvalitou pohybu dětí 

mladšího školního věku. Díky těmto pracím bude moţné stanovit předpoklady a 

v diskusi porovnat rozdíly mezi pracemi a mnou naměřenými výsledky. 

 

Hmirová (2008): 

Cílem diplomové práce bylo provedení deskripce práce s dětmi v atletickém 

krouţku. Jak krouţek organizuje, jaká je náplň a obsah krouţku a jaké jsou reakce dětí. 

Výsledky: Ukázalo se, ţe děti mladšího školního věku 6 – 9 let se nejraději 

zapojují do pohybových her kolektivního charakteru. Děti ve věku 10 – 11 dávají 

přednost soutěţení mezi sebou, kdy mohou porovnávat své výkony. 

Staňková (2010): 

Cílem bakalářské práce bylo popsání úrovně zvládnutí základních atletických 

dovedností dětí prvního stupně základní školy navštěvující pravidelně atletickou 

přípravku. 

Úkoly: Natočení videozáznamů jednotlivých cvičení a jejich následná analýza a 

hodnocení dle uzlových bodů techniky. 

Výsledky: Staňková zjistila, ţe většinu špatných návyků mají děti společných. 

Děti nejsou ještě ve věku, aby dokázaly provést pokaţdé stejné provedení pohybu. 

Nicméně u dětí zpozorovala v průběhu ročního systematického tréninku velký pokrok 

v technice. Nejmladší děti se jí dokázali zlepšit nejvíce. 

Staňková (2013): 

Cílem diplomové práce bylo zjištění úrovně atletické gramotnosti ţáků prvního 

stupně na základní škole. Zda dokáţou ţáci správně provádět základní atletické pohyby 

a lze je tedy nazvat atleticky gramotnými. Porovnávány dvě skupiny (5. třída a 1. třída). 

Výzkumu se zúčastnilo 13 dívek a 7 chlapců z 1. třídy a 8 dívek a 15 chlapců 

z 5. třídy základní školy v Mostě. 
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Výsledky:  Bylo patrné, ţe ţáci 5. třídy zvládají pohyb lépe neţ ţáci 1. třídy. 

Jejich provedení je koordinované a plynulé, nicméně šlo vidět, ţe v uzlových bodech se 

od sebe moc skupiny nelišily. Potvrdilo se, ţe ţáci 5. třídy měli pouze více zkušeností a 

lepší orientaci v pohybu.  

Pojezdalová (1995): 

Cílem výzkumu je sledování výskytu chyb v technice rychlého běhu a hodu 

míčkem z místa a ověření vlivu slovní instrukce na změnu řešení pohybového úkolu u 

dětí mladšího školního věku. 

 Celkem se výzkumu zúčastnilo 53 dětí z prvních tříd a 74 dětí ze čtvrtých tříd ze 

základních škol v Praze. Nejprve došlo k natočení vstupního pokusu u kaţdého z dětí, 

poté byla zadána slovní instrukce ke korekci jedné z chyb. 

Výsledky: U ţáků z první třídy se chyba v technice rychlého běhu (nášlap) po 

slovní instrukci sníţila z 52,8% na pouhých 8,5%. Ve čtvrté třídě došlo ke zlepšení 

z 50% na 18,2%. V hodu míčkem se po slovní instrukci (úplný nápřah paţe) sníţila 

chyba u dětí z 1. třídy z 91,5% na 58,8% u dětí ze 4. třídy z 81,8% na 55,8%.  

Vala (2009): 

Cílem práce bylo ověření vlivu nácviku elementárních cvičení v časovém období 

šesti měsíců na změnu řešení pohybového úkolu a změnu v provedení techniky 

překáţkového běhu, skoku dalekého a vrhu koulí.  

 Výzkum spočíval ve sledování a hodnocení pohybových dovedností 

(elementární atletická cvičení a technické provedení vybraných atletických disciplín - 

překáţkový sprint, skok daleký, vrh koulí) při vstupním provedení a po absolvování 

šestiměsíčního tréninku. Tréninkovou skupinu tvořilo 25 ţáků ve věku od 11 do 15 let. 

Výsledky: Nejvýrazněji ze zlepšení projevilo u překáţkového sprintu, kdyţ 

lepších výsledků neţ v podzimním období roku 2008 dosáhlo více jak 50% mých 

svěřenců, převáţně z řad mladších ţáků 11-12 let starých. 
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8 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

8.1 Cíle 

Cílem této práce je diagnostika kondiční a technické připravenosti dětí v mladším 

školním věku, kteří pravidelně navštěvují atletický krouţek v rámci přípravky ASK 

Slavia Praha a jejich připravenost na přechod do základní etapy tréninku. Kondiční 

připravenost byla otestována několika motorickými testy a výkonnost dětí byla 

porovnávána s výkonností dětí v minulosti. Technická připravenost byla hodnocena 

formou kinogramů z provedeného videozáznamu.   

 

8.2 Úkoly 

- Prostudování dostupné odborné literatury.  

- Shromáţdění dat zabývající se problematikou tréninku v mladším školním věku. 

- Určení biologické vyzrálosti dětí vzhledem ke kalendářnímu věku. 

- Výběr vhodných testů, podle kterých určím kondiční a technickou připravenost 

dětí. 

- Provedení testování a pořízení videozáznamu některých cvičení. 

- Provedení analýzy nashromáţděných dat a jejich porovnání s výsledky v odborné 

literatuře.  

 

8.3 Hypotézy 

- S rostoucím kalendářním věkem dětí bude docházet k rovnoměrnému nárůstu 

úrovně motorické výkonnosti, starší děti budou dosahovat lepší výkonnosti 

v motorických testech neţ mladší. 

- Úroveň speciální technické připravenosti dětí mé skupiny bude signifikantně 

lepší neţ technická připravenost testovaného populačního souboru Staňkové. 

- Úroveň technické připravenosti bude úměrně závislá na kondiční připravenosti. 

- V testech motorické výkonnosti dosáhnou děti mé skupiny nadprůměrných 

výsledků oproti testovanému populačnímu vzorku z minulosti. Za nadprůměrný 
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výsledek bude povaţováno dosaţení výkonu většího neţ + 1 s odchylka od 

průměru v populačním souboru Pávka (1977)  

- Velikosti směrodatných odchylek se při jednotlivých měřeních speciální tělesné 

výkonnosti u dětí nebudou příliš měnit. Směrodatnou odchylku povaţuji za 

kritérium homogenity souboru. 
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9 METODIKA PRÁCE  

 

Při zpracovávání této diplomové práce jsme vycházeli ze studia odborné literatury, 

která se týkala tématu sportovní přípravy dětí. 

Při hodnocení technické připravenosti jsme vyuţili dostupnou videotechniku, s jejíţ 

pomocí jsme určovali správnost a efektivnost prováděných atletických disciplín (hod 

kriketovým míčkem a přeběh překáţek) 

 

9.1 Metody výzkumu 

- Pozorování 

- Videozáznam 

- Motorické testy 

 

9.2 Popis sledované skupiny 

Výzkum byl proveden na přípravkové skupině ASK Slavia Praha, kterou trénuji 

od roku 2010. Skupina je značně heterogenní. Momentálně se v ní nachází 22 dětí ve 

věku od 7 do 10 let, z toho je 10 chlapců a 12 dívek. Ne všechny děti navštěvovaly 

přípravku od samého začátku, jejich počet se v průběhu let měnil. Některé děti odešly, 

jiné zase naopak přišly. Z celkového počtu 22 dětí, jich 17 navštěvuje přípravku jiţ 

druhým rokem a tvoří tak pevné jádro skupiny. Tréninky probíhají dvakrát týdně, vţdy 

v pondělí a ve středu od 16:15 do 17:30. Některé z dětí navštěvují přípravku pouze 

jedenkrát týdně. V případě mé nepřítomnosti trénink převzal jiný trenér, popřípadě 

trénink odpadl. To se však často nestávalo. 

Ve skupině se nacházejí děti s velmi rozdílnými individuálními vlastnostmi. 

Některé jsou tiché, některé jsou naopak velmi ţivé. Co se týká kolektivu, jsou děti dle 

mého názoru velmi přátelské a vzájemně si pomáhají, spolupracují a komunikují. 

Zpočátku se nepatrně stávalo, ţe silnější členové skupiny nechtěli ty slabší do druţstva, 

ale postupem času a výchovným působením toto chování zcela vymizelo. Téměř pro 

všechny děti ve skupině platí, ţe jsou neuvěřitelně soutěţivé a bojovné. Jejich 

nejoblíbenějšími činnostmi jsou hry. Zpočátku to byly honičky, v současné době jsou to 
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hry sportovní (hlavně fotbal, házená a rugby) a vybíjená. Děti se při hře velmi často 

chtějí rozdělit na chlapecké a dívčí druţstvo a vzájemně spolu soupeřit. V tu chvíli je 

vidět u dětí maximální moţné nasazení. Výkonnostně to není problém, jelikoţ jsou 

chlapci i dívky značně vyrovnaní. Nácviku jednotlivých disciplín jsem prozatím 

v tréninku nevěnoval přílišnou pozornost, spíš jsem se snaţil motorické schopnosti a 

dovednosti rozvíjet formou her a soutěţí (štafety, překáţkové dráhy). Naopak jsem se 

snaţil, aby děti získaly všestranný pohybový základ (kotouly, hvězdy, ručkování, 

zpevnění těla, skoky přes švihadlo, koordinační cvičení) a zvládaly co nejvíce cvičení. 

 

9.3 Organizace práce 

- Zjištění biologického věku vzhledem k věku kalendářnímu dle normogramů. 

- Otestování skupiny ve vybraných motorických testech dle Pávka (1977) – 50m, 

skok daleký z místa, hod 2 kg míčem, předklony a vzpřimy; dle Hottenrotha 

(2009) - 6 minutový běh; dle Choutkové (1988) testy všestrannosti – předklon, 

skok do dálky z místa, kliky, leh sedy a člunkový běh 4x10 m.  

- Porovnání dosaţených výsledků v motorických testech s populačními průměry 

v minulosti a zhodnocení dosaţené úrovně zdatnosti dle bodových norem. 

 

9.4 Popis tvorby kinogramů 

Pro rozbor technické připravenosti dětí byla vybrána dvě technicky velmi náročná 

cvičení – přeběh překáţek a hod kriketovým míčkem rozběhu. Nejprve jsem pořídil 

záznam pohybu na videokameru. Pomocí programu „Avidemux 2.6“ jsem jednotlivé 

záznamy roztřídil a rozstříhal. Ze vzniklých klipů jsem vytvořil kinogramy  zachycující 

uzlové body pohybu. Kinogram kaţdého z dětí byl rozebrán, popsán a výsledné hodnoty 

byly zaznamenány do vytvořené tabulky. 

 

9.5 Hodnocení technického provedení pohybu 

Pro hodnocení kvality technického provedení pohybu (přeběh překáţek, hod 

kriketovým míčkem) jsem si vytvořil tabulku, ve které byly zaznamenány uzlové body 
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pohybu. Zvládnutí kaţdého uzlového bodu pohybu bylo subjektivně ohodnoceno na 

škále od 1 do 5 (1 nejlepší).   

 Při přeběhu překáţky byly jako uzlové body zvoleny: 

 rytmus – v průběhu přeběhu překáţek nedochází ke změně rytmu běhu ani 

práce paţí, přeběh je plynulý bez zastavování, běh po předních částech 

chodidel, 

 odraz – měl by být započat v dostatečné vzdálenosti od překáţky přes 

přední část chodidla, čím blíţ překáţce se dítě odrazí, tím je odraz vyšší a 

přeběh ztrácí plynulost, při odrazu příliš daleko dokračuje dítě za překáţku 

v záklonu, 

 vzlet těţiště – při přeběhu překáţky by nemělo dojít k přílišnému zdvihu 

těţiště, ten značí přeskok nikoli přeběh překáţky, 

 švihová noha – posuzoval jsem, jestli je švih nohy veden ostrým kolenem 

vzhůru, za chybu povaţován šikmý pohyb švihové nohy či příliš nataţená 

noha, 

 přetahová noha – pozoroval jsem zde její práci nad překáţkou, zda-li je 

vedena bokem či sloţena pod hýţděmi, následně jsem hodnotil, jestli se 

koleno přetahové nohy pohybuje stále vzhůru a vpřed ve směru běhu, 

chybou je spadnutí kolena hned za překáţku, 

 paţe – hodnocena rytmická práce paţí - pohyb paţe na straně odrazové 

nohy vpřed, druhá paţe běţecky vzad, pravý úhel v lokti, chybou 

rozhazování paţemi všemi směry či nataţené ruce v loktech, 

 dokrok – zde je hodnocena ideální vzdálenost dokroku za překáţku, noha 

by neměla dokročit těsně za překáţku ani příliš daleko za ní (obě varianty 

zbrţďují dopředný pohyb), dokrok by měl být proveden na přední část 

chodidla, 

 poloha trupu – měla by být vzpřímená, při přeběhu překáţky by mělo dojít 

k lehkému předklonu, záklon je zcela špatný, nemělo by docházet 

k rotacím trupu. 
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Při hodu míčkem byly jako uzlové body pohybu zvoleny: 

 rozběh – rozběh by měl být plynule akcelerovaný zakončený přeskokem, 

nemělo by docházet ke zpomalení pohybu před odhodem, 

 poloha těla – paţe nataţená za tělem a připravená na odhod, dítě je 

vytaţeno za rukou, těţiště je nad zadní nohou, chybou je pokrčená přední 

noha či obrácené postavení dolních končetin při odhodu, 

 nápřah – při správném provedení dojde vrchním obloukem k nataţení 

paţe, za chybu povaţován neúplný nápřah, nebo nápřah stranou, 

 odhod – při odhodu dochází k postupnému zapojování jednotlivých 

segmentů těla zespoda nahoru (nohy, trup, paţe), chybou vedení paţe při 

hodu stranou, úklon trupu, 

 plynulost hodu – zde záleţí na spojení rozběhu a zisku pevné opory po 

přeskoku (tzv. zastavení přes celé chodidlo), kdy se tělo dostane do 

předodhodové pozice a můţe tak vyuţít veškerou sílu k odhodu 

 poloha těla po odhodu – po odhodu by mělo tělo plynule pokračovat ve 

směru pohybu, nemělo by dojít k zastavení pohybu, ani přílišnému 

proběhnutí, dalšími chybami jsou výskok po odhodu, rotace, úklon a 

předklon trupu po odhodu. 

 

9.6 Motorické testy - organizace 

9.6.1 Skupina testů obecné tělesné výkonnosti (Pávek, 1977) 

 Běh na 50 m (výbušná síla a běţecká rychlost) – z vysokého startu, běţí 

najednou nejméně 2 děti, běh bez treter, přesnost měření na 0,1 s, 

 Skok daleký z místa (výbušná síla svalstva dolních končetin) – snoţmo do 

doskočiště, od čáry (prsty nohou nebo špičky bot se jí nesmějí dotýkat), 3 

pokusy, hodnotí se nejdelší skok, přesnost na 1 cm, 

 Hod míčem 2 kg na dálku (výbušná síla svalstva horních končetin a trupu) – 

obouruč, ze stoje rozkročného čelného, horním obloukem, z mírného záklonu, tři 

hody (po sobě), hodnotí se nejdelší hod, přesnost na 5cm, 

 Předklony a vzpřimy (dynamická pohyblivost) – v mírném stoji rozkročném, 

zády ke zdi, paty 20 – 25 cm od stěny, paţe napjaty, ruce spojeny prsty přes sebe 

– předklon s dohmatem špičkami prstů na značku uprostřed spojnice špiček 
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nohou na zemi, vzpřim a otočení trupu vlevo s dohmatem na značku uprostřed 

průmětu spojnice ramen na stěně (jeden cyklus), pak změna strany při druhém 

cyklu, hodnotí se počet správných cyklů za 20s, 

 6 minutový běh (Hottenroth, 2009) – běh na obdélníku, který má obvod 92 m 

(40 m  x 6 m). 

9.6.2 Skupina testů speciální tělesné výkonnosti – čtyřboj ţactva (místo 800m - 

600 m) 

 Běh 60 m – z nízkého startu, bez treter, běţí nejméně 2 děti najednou, přesnost 

0,1 s, 

 Skok daleký z rozběhu – odraz z 0,5 metru širokého pásma a měřeno od místa 

odrazu, 3 pokusy, hodnotí se nejlepší výkon, přesnost na 1cm, 

 Hod míčkem z rozběhu – horním obloukem, z rozběhu nebo z místa, 3 hody po 

sobě, hodnotí se nejdelší hod, přesnost na 0,5 m, 

 600 m – na dráze (1 a půl kola), běţí celá skupina najednou, bez treter, výsledek 

na celé sekundy. 

9.6.3 Skupina testů tělesné zdatnosti dle Choutkové (1988) 

Testy tělesné zdatnosti jsou jednoduché pohybové činnosti, které nevyţadují 

ţádné zvláštní dovednosti. 

Bodové hodnoty testu všestrannosti od jedné do dvaceti umoţňují vzájemné 

srovnávání, posuzování vlastního zlepšování, vyjadřování zdatnosti celého kolektivu 

atd. Osobně jsem vybral pouze 5 z 8 testů a konečný zisk bodů jsem díky tomu musel 

také tak upravit. Zisk 10 – 14 bodů v kaţdé disciplíně jiţ znamená slušnou úroveň.  

Vybrané testy pro zjištění úrovně zdatnosti: 

 Hluboký předklon – Na zvýšené podloţce ze stoje mírně rozkročného se zvolna 

co nejhlouběji předkloníme. V předklonu vydrţíme 3 sekundy, nohy v kolenou 

nekrčíme. Hodnotí se vzdálenost prstů od podloţky v centimetrech. Nulová 

hodnota je na úrovni podloţky, centimetry pod úrovní jsou +, nad úrovní - , 

 Skok do dálky z místa – Z mírného stoje rozkročného, špičky nohou se lehce 

dotýkají odrazové čáry, se současně oběma nohama odrazíme. Body se získávají 

za vzdálenost místa doskoku (v cm) od vyznačené odrazové čáry. Hodnotí se 

nejdelší ze tří pokusů, 
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 Kliky – provádějí se ze vzporu leţmo zpět do vzporu, paţe musí být vţdy zcela 

napjaty. Chlapci do 9 let a děvčata všech věkových kategorií provádějí kliky ze 

vzporu klečmo. Body se získávají za počet úplně dokončených kliků, 

 Z lehu sed opakovaně – cvičí se po dobu 2 minut, tempo si cvičenec volí sám. 

Body se získávají za počet ukončených cvičení, 

 Člunkový běh 4x10 m – Nejprve dvakrát oběhneme osmičkou kuţely, které jsou 

od sebe 10 m vzdálené, při třetím úseku se pouze dotýkáme kuţelu a vracíme se 

zpět. Body se získávají za čas. 
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10 VÝSLEDKY 

 

Následující kapitola je věnována výsledkům měření a testování motorických testů u 

výzkumného souboru. Dále pak posouzení biologického věku dětí dle nomogramů. 

10.1 Porovnání věku biologického s kalendářním dle normogramů  

Před kaţdým testováním speciální motorické výkonnosti (čtyřboj ţactva) byli 

jedinci změřeni a zváţeni, aby se předešlo domněnkám o akceleraci či retardaci vývoje. 

Následně byl z těchto dat vypočítán hmotnostně výškový poměr BMI. Celkem proběhla 

čtyři měření v průběhu cca roku a půl. Všichni testovaní jedinci odpovídají normě dle 

Bláhy et al. (2003). Někteří jsou vývojově lehce nadprůměrní (75 – 97 percentil), 

někteří naopak lehce vývojově podprůměrní (3 – 25 percentil). Nikdo však není 

extrémně akcelerovaný či retardovaný vzhledem ke svému kalendářnímu věku. 

Normogramy, dle kterých jsem získaná data porovnával, jsou přiloţeny v přílohách na 

konci diplomové práce.  

Tab. 1 Výška dětí 

Výška (cm) 

Iniciály Narozen/a 19.9.2011 21.5.2012 17.9.2012 6.5.2013 

A.M. ♂ 1.8.2002 136 140 142 143 

C.P. ♀ 19.9.2003 127 130 132 133 

F.An. ♀ 16.12.2003 

 

123 125 129 

F.Al. ♀ 2.5.2003 129 133 135 137 

F.E. ♀ 4.7.2005 125 128 129 132 

K.A. ♀ 16.11.2003 136 140 141 143 

K.O. ♂ 1.1.2004 130 132 133 133,5 

K.J. ♂ 7.1.2004 134 140 142 143 

M.O. ♂ 1.8.2004 128 130 131 132 

M.M. ♂ 17.12.2004 131 134 136 137 

M.L. ♂ 9.10.2003 135 140 142 143 

O.V. ♀ 7.9.2003 

 

142 144 146 

O.F. ♂ 13.5.2004 130 137 139 140 

O.A. ♀ 27.11.2002 126 133 135 136 

P.N. ♀ 20.5.2003 

 

132 134 136 

R.P. ♀ 11.3.2003 

   

143 

Ř.M. ♂ 29.12.2003 130 136 138 142 

T.A. ♀ 7.10.2003 127 130 130,5 134 

V.Kr. ♂ 11.11.2003 132 135 137 139 

V.Ka. ♀ 27.8.2004 

 

131 132 136 
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Z.J. ♂ 4.6.2002 133 137 139 141 

Z.K. ♀ 4.6.2002 132 137 138 142 

průměr 

 

130,64 134,28 135,92 138,20 

směrodatná odch. 

 

3,42 4,80 4,98 4,69 
 

Tab. 2 Váha dětí 

Váha (kg) 

Iniciály Narozen/a 19.9.2011 21.5.2012 24.9.2012 6.5.2013 

A.M. ♂ 1.8.2002 29 31 32 35 

C.P. ♀ 19.9.2003 26,5 27 28 29 

F.An. ♀ 16.12.2003 

 

20 22 24 

F.Al. ♀ 2.5.2003 27 31 33 34 

F.E. ♀ 4.7.2005 25 27 28 30 

K.A. ♀ 16.11.2003 31 35 36 36 

K.O. ♂ 1.1.2004 25 26 26 29,5 

K.J. ♂ 7.1.2004 27 30 31 32 

M.O. ♂ 1.8.2004 27 30 31 31,5 

M.M. ♂ 17.12.2004 24 26 27 29 

M.L. ♂ 9.10.2003 26 28 30 33 

O.V. ♀ 7.9.2003 

 

26,5 28 30 

O.F. ♂ 13.5.2004 27 32 32 35 

O.A. ♀ 27.11.2002 26 28 29 30,5 

P.N. ♀ 20.5.2003 

 

27 28 30 

R.P. ♀ 11.3.2003 

   

37 

Ř.M. ♂ 29.12.2003 23 27 28 30 

T.A. ♀ 7.10.2003 22 24 24,5 26,5 

V.Kr. ♂ 11.11.2003 26 28 28,5 30 

V.Ka. ♀ 27.8.2004 

 

23 24 25 

Z.J. ♂ 4.6.2002 29 31 33 34 

Z.K. ♀ 4.6.2002 27 29 30 32 

průměr 

 

26,32 27,92 29 31,04 

směrodatná odch. 

 

2,20 3,31 3,32 3,36 

 

Tab. 3 BMI dětí 

BMI  

Iniciály Narozen/a 19.9.2011 21.5.2012 24.9.2012 6.5.2013 

A.M. ♂ 1.8.2002 15,68 15,81 15,87 17,15 

C.P. ♀ 19.9.2003 16,43 15,97 16,06 16,39 

F.An. ♀ 16.12.2003 

 
13,219 14,08 14,42 

F.Al. ♀ 2.5.2003 16,29 17,52 18,1 18,11 

F.E. ♀ 4.7.2005 16 16,47 16,85 17,21 

K.A. ♀ 16.11.2003 16,7 17,85 18,1 17,6 

K.O. ♂ 1.1.2004 14,79 14,92 14,69 16,51 

K.J. ♂ 7.1.2004 15,03 15,36 15,37 15,63 
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M.O. ♂ 1.8.2004 16,47 17,75 18,06 18,07 

M.M. ♂ 17.12.2004 13,98 14,48 14,59 15,45 

M.L. ♂ 9.10.2003 14,26 14,28 14,87 16,13 

O.V. ♀ 7.9.2003 

 
13,14 13,53 14,07 

O.F. ♂ 13.5.2004 15,97 17,04 16,56 17,85 

O.A. ♀ 27.11.2002 16,37 15,82 15,91 16,49 

P.N. ♀ 20.5.2003 

 
15,49 15,6 16,21 

R.P. ♀ 11.3.2003 

   
18,09 

Ř.M. ♂ 29.12.2003 13,6 14,59 14,7 14,87 

T.A. ♀ 7.10.2003 13,64 14,2 14,38 14,75 

V.Kr. ♂ 11.11.2003 14,92 15,36 15,18 15,52 

V.Ka. ♀ 27.8.2004 

 
13,4 13,77 13,52 

Z.J. ♂ 4.6.2002 16,39 16,51 17,07 17,11 

Z.K. ♀ 4.6.2002 15,49 15,45 15,75 15,86 

průměr 
 

15,41 15,45 15,67 16,22 

směrodatná odch. 
 

1,05 1,41 1,38 1,35 

  

10.1.1 Skupina testů speciální tělesné výkonnosti – čtyřboj ţactva (místo 800m - 

600 m) 

V průběhu roku a tři čtvrtě došlo ke čtyřem měřením speciální tělesné 

výkonnosti. Testy následovaly vţdy v pořadí 60 m, skok daleký, hod kriketovým 

míčkem a na závěr 600 m. Ve skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem měly děti 3 

pokusy. Zaznamenané výkony jsem následně porovnával – zlepšení je zobrazeno 

zelenou barvou, stejný výkon – tyrkysovou a zhoršení červenou barvou. Nejstabilnější 

nárůst výkonnosti byl zjištěn v běhu na 60 m a 600 m, kde není výkon příliš ovlivněn 

technickými faktory.  

Tab. 4 Běh na 60 m – ze startovních bloků – posun výkonnosti  

60 m 

Iniciály Narozen/a 19.9.2011 21.5.2012 17.9.2012 6.5.2013 

A.M. ♂ 1.8.2002 11,8 11,4 11,1 10,2 

C.P. ♀ 19.9.2003 13,1 12,9 12,5 12,8 

F.An. ♀  16.12.2003   12,4 11,9 11,7 

F.Al. ♀ 2.5.2003 12,8 12 11,6 11 

F.E. ♀ 4.7.2005 14,2 13,8 13,6 13,4 

K.A. ♀ 16.11.2003 11,8 11,2 10,9 10,6 

K.O. ♂ 1.1.2004 12,2 11,6 11,1 10,8 

K.J. ♂ 7.1.2004 11,6 10,9 10,6 9,9 

M.O. ♂ 1.8.2004 12,1 11,4 11,1 10,8 

M.M. ♂ 17.12.2004 14,3 13,9 13,4 13,1 

M.L. ♂ 9.10.2003 12 11,6 11,2 11,1 
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O.V. ♀  7.9.2003   11,9 11,5 11,6 

O.F. ♂ 13.5.2004 11,9 10,9 11 10,8 

O.A. ♀ 27.11.2002 12 11,3 11,1 10,7 

P.N. ♀ 20.5.2003    11,7 11,3 11 

R.P. ♀ 11.3.2003       11 

Ř.M. ♂ 29.12.2003 11,5 10,7 10,3 9,7 

T.A. ♀ 7.10.2003 11,6 11,1 10,7 10,7 

V.Kr. ♂ 11.11.2003 14 13,4 13 12,8 

V.Ka. ♀ 27.8.2004   11,8 11,4 11 

Z.J. ♂ 4.6.2002 11,1 10,7 10,6 10,4 

Z.K. ♀ 4.6.2002 11,3 10,8 10,4 10 

průměr   12,31 11,78 11,44 11,14 

směrodatná odch.   1,01 0,97 0,93 1,03 

 

Tab. 5 Skok daleký z rozběhu – posun výkonnosti 

Skok daleký 

Iniciály 

 

19.9.2012 21.5.2012 17.9.2012 6.5.2013 

A.M. ♂ 1.8.2002 257 282 295 318 

C.P. ♀ 19.9.2003 218 240 235 249 

F.An. ♀ 16.12.2003 

 

225 239 255 

F.Al. ♀ 2.5.2003 214 237 254 285 

F.E. ♀ 4.7.2005 195 216 215 230 

K.A. ♀ 16.11.2003 235 264 275 322 

K.O. ♂ 1.1.2004 220 240 245 263 

K.J. ♂ 7.1.2004 272 295 315 325 

M.O. ♂ 1.8.2004 195 212 246 298 

M.M. ♂ 17.12.2004 204 219 210 215 

M.L. ♂ 9.10.2003 230 231 250 272 

O.V. ♀ 7.9.2003 

 

240 263 310 

O.F. ♂ 13.5.2004 240 280 271 305 

O.A. ♀ 27.11.2002 235 255 245 274 

P.N. ♀ 20.5.2003 

 

239 251 275 

R.P. ♀ 11.3.2003 

   

276 

Ř.M. ♂ 29.12.2003 267 297 322 365 

T.A. ♀ 7.10.2003 240 251 270 305 

V.Kr. ♂ 11.11.2003 198 220 235 251 

V.Ka. ♀ 27.8.2004 

 

235 254 275 

Z.J. ♂ 4.6.2002 241 258 262 294 

Z.K. ♀ 4.6.2002 252 287 296 310 

průměr 

 

230,17 248,71 259,42 285,09 

směrodatná odch. 

 

24,19 26,49 29,11 34,56 
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Tab. 6 Hod kriketovým míčkem z rozběhu – posun výkonnosti 

Hod míčkem 

Iniciály 

 

19.9.2011 21.5.2012 17.9.2012 6.5.2013 

A.M. ♂ 1.8.2002 17,5 18,5 21 23 

C.P. ♀ 19.9.2003 12 13,5 13,5 14,5 

F.An. ♀ 16.12.2003 

 

12 14 13 

F.Al. ♀ 2.5.2003 20 22 25 26,5 

F.E. ♀ 4.7.2005 11 11,5 15 15 

K.A. ♀ 16.11.2003 15 16,5 19 20 

K.O. ♂ 1.1.2004 21 25 27 29,5 

K.J. ♂ 7.1.2004 20 21 26 25 

M.O. ♂ 1.8.2004 18,5 23,5 24 25,5 

M.M. ♂ 17.12.2004 13 12,5 16,5 15 

M.L. ♂ 9.10.2003 19 20,5 22 22 

O.V. ♀ 7.9.2003 

 

14,5 14,5 15,5 

O.F. ♂ 13.5.2004 21 24 32 34 

O.A. ♀ 27.11.2002 12,5 14 17 18,5 

P.N. ♀ 20.5.2003 

 

15 17,5 17 

R.P. ♀ 11.3.2003 

   

23 

Ř.M. ♂ 29.12.2003 20,5 22,5 29 28,5 

T.A. ♀ 7.10.2003 9,5 12 13,5 18,5 

V.Kr. ♂ 11.11.2003 16 17,5 19 18 

V.Ka. ♀ 27.8.2004 

 

11 10 11 

Z.J. ♂ 4.6.2002 17 21 21 26,5 

Z.K. ♀ 4.6.2002 13,5 16 15 18,5 

průměr 

 

16,29 17,33 19,59 20,81 

směrodatná odch. 

 

3,79 4,60 5,84 5,99 

 

Tab. 7 Běh na 600 m – posun výkonnosti 

600 m 

Iniciály   19.9.2011 21.5.2012 17.9.2012 6.5.2013 

A.M. ♂ 1.8.2002 3:07 2:58 2:48 2:37 

C.P. ♀ 19.9.2003 3:21 3:09 2:51 2:50 

F.An. ♀  16.12.2003   3:19 3:07 3:06 

F.Al. ♀ 2.5.2003 3:36 3:24 3:11 2:49 

F.E. ♀ 4.7.2005 3:55 3:50 3:29 3:15 

K.A. ♀ 16.11.2003 2:56 2:42 2:28 2:35 

K.O. ♂ 1.1.2004 3:14 2:51 2:41 2:39 

K.J. ♂ 7.1.2004 2:49 2:35 2:19 2:11 

M.O. ♂ 1.8.2004 3:33 3:29 3:04 3:05 

M.M. ♂ 17.12.2004 3:46 3:42 3:11 3:13 

M.L. ♂ 9.10.2003 2:54 2:47 2:28 2:30 

O.V. ♀  7.9.2003   3:25 3:23 3:12 

O.F. ♂ 13.5.2004 3:05 2:47 2:28 2:27 
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O.A. ♀ 27.11.2002 3:28 3:00 2:43 2:41 

P.N. ♀ 20.5.2003    3:15 2:50 2:48 

R.P. ♀ 11.3.2003       2:50 

Ř.M. ♂ 29.12.2003 2:48 2:37 2:23 2:20 

T.A. ♀ 7.10.2003 2:55 2:38 2:26 2:24 

V.Kr. ♂ 11.11.2003 3:50 3:30 3:22 3:17 

V.Ka. ♀ 27.8.2004   3:18 3:07 3:01 

Z.J. ♂ 4.6.2002 2:49 2:38 2:23 2:19 

Z.K. ♀ 4.6.2002 2:53 2:36 2:26 2:23 

průměr   3:14 3:04 2:48 2:45 

směrodatná odch.    23,28 23,72  22,83   20,41 

 

10.2 Skupina testů obecné tělesné výkonnosti (Pávek, 1977), 

(Hottenrot, 2009) 

10.2.1 Běh na 50 m  

Test proběhl dne 25. 3. 2013. Děti startovaly z vysokého startu. Ţádné z dětí 

nestartovalo v tretrách. Většina dětí dosáhla průměrného výsledku (+/- 1 s odchylka) dle 

Pávka (1977), pouze 4 děti dosáhly nadprůměrného výkonu (> + 1 s odchylka) v běhu 

na 50m.  Ţádné z dětí nebylo podprůměrné (< - 1 s odchylka).  

Tab. 8 Běh na 50 m – polovysoký start 

Iniciály Věk 50 m odchylka od průměru 

A.M. ♂ 10 8,8 0,43 

C.P. ♀ 9 9,8 0,25 

F.An. ♀ 9 9,9 0,15 

F.Al. ♀ 9 9,5 0,55 

F.E. ♀ 7 11,2 -0,05 

K.A. ♀ 9 9,1 0,95 

K.O. ♂ 9 9 0,55 

K.J. ♂ 9 8,6 0,95 

M.O. ♂ 8 9,1 0,86 

M.M. ♂ 8 10,7 -0,74 

M.L. ♂ 9 9,4 0,15 

O.V. ♀ 9 9,7 0,35 

O.F. ♂ 8 8,7 1,26 

O.A. ♀ 10 8,8 0,87 
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P.N. ♀ 9 9,4 0,65 

R.P. ♀ 10 9,5 0,17 

Ř.M. ♂ 9 8,2 1,35 

T.A. ♀ 9 9,1 0,95 

V.Kr. ♂ 9 9,9 -0,35 

V.Ka. ♀ 8 10,2 0,31 

Z.J. ♂ 10 8,9 0,33 

Z.K. ♀ 10 8,6 1,07 

průměr 9,36 0,51 

 

Tab. 9 – Běh na 50m – hodnocení -  průměrné hodnoty populace dle Pávka (1977) 

 
Chlapci Chlapci Dívky Dívky 

 
Hodnocení 

  Ø s Ø s 
 

nadprůměr průměr podprůměr 

7 let 10,65 1,13 11,15 1,18 
    8 let 9,96 0,98 10,51 1,04 
    9 let 9,55 0,92 10,05 1,03 
    10 let 9,23 0,84 9,67 0,92 
     

10.2.2 Předklony a vzpřimy 

Test proběhl v tělocvičně dne 14. 1. 2013. Přítomno bylo 18 dětí. Zbylé 3 děti si 

doplnily testy následující týden. Cvičení trvalo 20s, počítal se celkový počet cyklů. Děti 

prováděly test maximálně po čtyřech, abych měl lepší dohled a mohl opravovat špatné 

provedení. Cykly jim počítaly další 4 děti. Chyby se týkaly hlavně nedopnutých nohou, 

popřípadě nedotknutí se stěny za sebou. Děti měly moţnost dvou pokusů, z nichţ ten 

lepší se počítal. 5 dětí dosáhlo nadprůměrného výsledku (> + 1 s odchylka) vzhledem 

k populačnímu průměru dle Pávka (1977), zbytek skupiny dosáhl průměrného výsledku. 

Celkový výsledek skupiny (+ 1,55 cyklu) odpovídal vzhledem k populaci (1977) 

lepšímu průměru. 

Tab. 10 Předklony a vzpřimy 

Iniciály Věk Předklon a vzpřim odchylka od průměru 

            A.M.  ♂ 10 13 -1,61 

  C.P.   ♀ 9 15 1,05 

 F.An. ♀ 9 15 1,05 

 F.Al.  ♀ 9 18 4,05 

 F.E.   ♀ 7 13 1,01 
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 K.A.  ♀ 9 18 4,05 

 K.O.  ♂ 9 16 2,47 

 K.J.   ♂ 9 14 0,47 

 M.O. ♂ 8 12 -0,34 

 M.M. ♂ 8 12 -0,34 

 M.L.  ♂ 9 13 -0,53 

 O.V.  ♀ 9 16 2,05 

 O.F.  ♂ 8 17 4,66 

 O.A. ♀ 10 18 3,39 

 P.N.  ♀ 9 16 2,05 

 R.P.   ♀ 10 16 1,08 

 Ř.M.  ♂ 9 16 2,47 

 T.A.   ♀ 9 16 2,05 

 V.Kr. ♂ 9 11 -2,53 

 V.Ka. ♀ 8 15 2,13 

 Z.J.   ♂ 10 16 1,39 

 Z.K.  ♀ 10 19 4,18 

průměr  15,22 1,55 

 

Tab. 11 Předklony a vzpřimy – hodnocení – průměrné hodnoty populace dle Pávka (1977) 

  Chlapci Chlapci Dívky Dívky 

 
Hodnocení 

  Ø s Ø s 
 

nadprůměr průměr podprůměr 

7 let 11,41 2,9 11,99 2,71 
    8 let 12,34 2,74 12,87 2,78 
    9 let 13,53 2,96 13,95 2,96 
    10 let 14,61 3,01 14,92 3,16 
     

10.2.3 Skok daleký z místa 

Test proběhl dne 25. 3. 2013. Děti skákaly snoţmo do doskočiště. Špičky bot se 

nesměly dotýkat čáry. Děti měly tři pokusy, nejdelší jim byl započítán. 9 dětí dosáhlo 

nadprůměrného výkonu (> + 1 s odchylka) ve skoku z místa, z toho jeden chlapec 

dosáhl dokonce velmi dobrého výkonu (> + 2 s odchylky). Zbytek byl průměrný dle 

hodnocení Pávka (1977). Celkový výsledek skupiny (+ 18,69 cm) odpovídal vzhledem 

k populaci (1977) lepšímu průměru. 
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Tab. 12 Skok daleký z místa 

Iniciály Věk skok z místa odchylka od průměru v cm 

A.M.  ♂ 10 163 4,76 

C.P.   ♀ 9 156 6,96 

F.An. ♀ 9 145 3,13 

F.Al.  ♀ 9 163 21,13 

F.E.   ♀ 7 139 15,3 

K.A.  ♀ 9 162 20,13 

K.O.  ♂ 9 173 23,96 

K.J.   ♂ 9 185 35,96 

M.O. ♂ 8 176 35,82 

M.M. ♂ 8 146 5,82 

M.L.  ♂ 9 160 10,96 

O.V.  ♀ 9 167 17,13 

O.F.  ♂ 8 174 33,82 

O.A. ♀ 10 166 16,27 

P.N.  ♀ 9 152 10,13 

R.P.   ♀ 10 156 6,23 

Ř.M.  ♂ 9 193              43,96            * 

T.A.   ♀ 9 171 29,13 

V.Kr. ♂ 9 145 -4,04 

V.Ka. ♀ 8 158 23,69 

Z.J.   ♂ 10 177 18,76 

Z.K.  ♀ 10 182 32,27 

průměr 164,04 18,69 

 

Tab. 13 Skok daleký z místa – hodnocení – průměrné hodnoty populace dle Pávka (1977) 

 
Chlapci Chlapci Dívky Dívky 

 
Hodnocení 

  Ø s Ø s 
 

nadprůměr průměr podprůměr 

7 let 128,26 23,36 123,7 21,29 
    8 let 140,18 22,55 134,31 22,54 
    9 let 149,04 20,27 141,87 21,05 
    10 let 158,24 21,71 149,73 21,93 
    

10.2.4 Hod míčkem 150 g s rozběhem 

Test se uskutečnil dne 6. 5. 2013 v rámci testů speciální tělesné výkonnosti 

(atletický čtyřboj ţactva). 9 dětí v hodu míčkem dosáhlo nadprůměrného výkonu (> + 1 
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s odchylka) vzhledem k populaci (1977), z toho 1 dítě spadá do skupiny velmi dobrých 

výkonů (> + 2 s odchylky) a 2 děti dokonce do skupiny výborných výkonů (> + 3 

s odchylky). Celkově výsledek dětí (+ 3,62 m) patří do kladného průměru vzhledem 

k populaci (1977). 

Tab. 14 Hod míčkem s rozběhem 

Iniciály Věk hod míčkem odchylka od průměru 

A.M. ♂ 10 23 -3,85 

C.P. ♀ 9 14,5 1,81 

F.An. ♀ 9 13 0,31 

F.Al. ♀ 9 26,5                13,81          ** 

F.E. ♀ 7 15              6,19           * 

K.A. ♀ 9 20 7,31 

K.O. ♂ 9 29,5 6,71 

K.J. ♂ 9 25 2,21 

M.O. ♂ 8 25,5 6,52 

M.M. ♂ 8 15 -3,98 

M.L. ♂ 9 22 -0,79 

O.V. ♀ 9 15,5 2,81 

O.F. ♂ 8 34                15,02           ** 

O.A. ♀ 10 18,5 3,33 

P.N. ♀ 9 17 4,31 

R.P. ♀ 10 23 7,83 

Ř.M. ♂ 9 28,5 5,71 

T.A. ♀ 9 18,5 5,81 

V.Kr. ♂ 9 18 -4,79 

V.Ka. ♀ 8 11 0,57 

Z.J. ♂ 10 26,5 -0,35 

Z.K. ♀ 10 18,5 3,33 

Průměr 

 

20,81 3,62 

 

Tab. 15 Hod míčkem 150g – hodnocení - – průměrné hodnoty populace dle Pávka (1977)  

 
Chlapci Chlapci Dívky Dívky 

 
Hodnocení 

  Ø s Ø s 
 

nadprůměr průměr podprůměr 

8 let 18,98 4,95 10,43 3,1 
    9 let 22,79 5,78 12,69 3,85 
    10 let 26,85 6,22 15,17 4,63 
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10.2.5 Hod míčem 2 kg 

Test se uskutečnil dne 20. 3. 2013 za účasti 18 dětí. Zbylé děti si test doplnily 

následující týden. Házelo se 2 kg míčem autovým hodem. Nejvíce dětí spadá svým 

výkonem do kladného průměru. Z 6 nadprůměrných dětí (> + 1 s odchylka) dosáhly 2 

děti výborného výkonu (> + 3 s odchylky). Celkový výsledek skupiny (+ 66 cm) se řadí 

do kladného průměru populace dle Pávka (1977). 

Tab. 16 Hod míčem 2 kg – autový hod 

Iniciály Věk 
hod medicinbalem - 

autový hod Odchylka od průměru v cm 

             A.M.  ♂ 10 515 103 

  C.P.   ♀ 9 340 28 

 F.An. ♀ 9 325 13 

 F.Al.  ♀ 9 425 113 

 F.E.   ♀ 7 435                  219            ** 

 K.A.  ♀ 9 425 113 

 K.O.  ♂ 9 410 44 

 K.J.   ♂ 9 435 69 

 M.O. ♂ 8 355 44 

 M.M. ♂ 8 345 34 

 M.L.  ♂ 9 375 11 

 O.V.  ♀ 9 380 68 

 O.F.  ♂ 8 505                195            ** 

 O.A. ♀ 10 370 13 

 P.N.  ♀ 9 385 73 

 R.P.   ♀ 10 450 93 

 Ř.M.  ♂ 9 385 19 

 T.A.   ♀ 9 300 -12 

 V.Kr. ♂ 9 360 -6 

 V.Ka. ♀ 8 310 52 

 Z.J.   ♂ 10 475 63 

 Z.K.  ♀ 10 460 103 

průměr 398,40 66 
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Tab. 17 Hod míčem 2 kg – hodnocení - – průměrné hodnoty populace dle Pávka (1977)  

 
Chlapci Chlapci Dívky Dívky 

 
Hodnocení 

  Ø s Ø s 

 

nadprůměr průměr podprůměr 

7 let 260 79 216 57 

    8 let 311 63 258 65 

    9 let 366 76 312 79 

    10 let 412 92 357 101 

     

10.2.6 6 minutový běh  

Test proběhl dne 20. 3. 2013 za účasti 18 dětí. Běh se konal na dráze, kde byl 

vyznačen pomocí kuţelů obdélník 40 x 6 m. Co se týká organizace, děti běhaly po šesti, 

aby bylo moţné zapisovat jejich jednotlivá kola. Výsledky jsem porovnával dle 

kalendářního věku s normami dle Hottenrota (2009). Ten rozdělil výkonnost do 6 

kategorií, kde 1 znamená výbornou úroveň a 6 velmi slabou. Pro orientaci přidávám 

tabulkové normy pro chlapce a dívky. Příjemným zjištěním bylo, ţe pouze 2 děti 

dosáhli 4 úrovně výkonnosti, zbytek se pohyboval ve vyšších úrovních. 

Tab. 18 Běh na 6 minut 

Iniciály Věk Výkon v metrech 

                        A.M.  ♂ 10   

  C.P.   ♀ 9 1070 

 F.An. ♀ 9   

 F.Al.  ♀ 9 1088 

 F.E.   ♀ 7 844 

 K.A.  ♀ 9 1167 

 K.O.  ♂ 9 1105 

 K.J.   ♂ 9 1220 

 M.O. ♂ 8 1003 

 M.M. ♂ 8 953 

 M.L.  ♂ 9 1160 

 O.V.  ♀ 9 960 

 O.F.  ♂ 8 1205 

 O.A. ♀ 10 1150 

 P.N.  ♀ 9   

 R.P.   ♀ 10 955 

 Ř.M.  ♂ 9 1236 
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 T.A.   ♀ 9 1250 

 V.Kr. ♂ 9   

 V.Ka. ♀ 8 1015 

 Z.J.   ♂ 10 1248 

 Z.K.  ♀ 10 1235 

průměr 1103,55  

 

Graf. 1 Běh na 6 minut  

 

 

10.3 Skupina testů tělesné zdatnosti dle Choutkové (1988) 

V rámci testování tělesné zdatnosti byly děti prověřeny v motorických testech 

(kliky, 4 x 10m, skok z místa, leh sed za 2 minuty a hlubokém předklonu). Průměrně 

nejlepších výkonů vzhledem k bodovacím tabulkám dosahovaly děti v testech 4 x 10 m 

(16,63) a klicích (16,54). Naopak nejhorších výkonů v hlubokém předklonu (13,27) a 

skoku z místa (13,5). Celkové výsledky však ukázaly, ţe 11 dětí ze skupiny má 

výbornou tělesnou zdatnost a 11 dětí má zdatnost dobrou. Výsledky jsou potěšitelné, 

jelikoţ všechny děti ze skupiny dosáhly lepší, neţ průměrné tělesné zdatnosti. 

Tab. 19 Výkonnost v testech tělesné zdatnosti 

Iniciály věk kliky 4 x10 m 

skok z 

místa 

leh sed za 2 

minuty 

hluboký 

předklon 

    A.M.  ♂ 10 23 11,05 163 42 7 

  C.P.   ♀ 9 18 12,06 156 43 11 

 F.An. ♀ 9 19 11,88 145 41 6 

 F.Al.  ♀ 9 22 11,95 163 43 10 

33%

39%

17%

11%

6 minutový běh

výborná úroveň - 6 dětí

velmi dobrá úroveň - 7 dětí

průměrná úroveň - 3 děti

lehce podprůměrná - 2 děti
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 F.E.   ♀ 7 18 12,72 139 35 5 

 K.A.  ♀ 9 18 12,31 162 54 13 

 K.O.  ♂ 9 31 11,85 173 51 1 

 K.J.   ♂ 9 33 11,07 185 55 12 

 M.O. ♂ 8 26 11,51 176 53 2 

 M.M. ♂ 8 22 12,37 146 44 3 

 M.L.  ♂ 9 26 11,96 160 39 0 

 O.V.  ♀ 9 26 12,11 167 50 3 

 O.F.  ♂ 8 32 11,34 174 65 10 

 O.A. ♀ 10 27 11,25 166 54 13 

 P.N.  ♀ 9 22 12,01 152 51 10 

 R.P.   ♀ 10 27 12,19 156 66 17 

 Ř.M.  ♂ 9 40 10,72 193 56 8 

 T.A.   ♀ 9 21 11,72 171 49 0 

 V.Kr. ♂ 9 19 12,29 145 39 4 

 V.Ka. ♀ 8 18 12,74 158 49 -1 

 Z.J.   ♂ 10 23 10,84 177 60 5 

 Z.K.  ♀ 10 42 10,37 182 67 21 

průměr 25,13 11,74 164,04 50,27 7,27 

 

 

Tab. 20 Bodové ohodnocení v testech tělesné zdatnosti 

Iniciály věk kliky 4x10 m skok z místa 

leh sed za 2 

minuty 

Hluboký 

předklon 

body 

celkem 

   A.M.  ♂ 10 15 17 10 11 13 66 

  C.P.   ♀ 9 14 17 13 13 17 74 

 F.An. ♀ 9 15 18 11 13 12 69 

 F.Al.  ♀ 9 18 17 14 13 16 78 

 F.E.   ♀ 7 16 17 13 12 12 70 

 K.A.  ♀ 9 14 16 14 17 19 80 

 K.O.  ♂ 9 20 16 15 16 9 76 

 K.J.   ♂ 9 20 18 18 17 20 93 

 M.O. ♂ 8 15 17 16 17 10 75 

 M.M. ♂ 8 13 14 10 14 11 62 

 M.L.  ♂ 9 15 15 13 12 7 62 

 O.V.  ♀ 9 20 17 15 16 9 77 

 O.F.  ♂ 8 20 17 15 20 16 88 
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 O.A. ♀ 10 17 17 12 16 16 78 

 P.N.  ♀ 9 18 17 12 16 16 79 

 R.P.   ♀ 10 17 14 10 20 20 81 

 Ř.M.  ♂ 9 20 19 19 18 14 90 

 T.A.   ♀ 9 17 18 16 15 6 72 

 V.Kr. ♂ 9 11 14 10 12 12 59 

 V.Ka. ♀ 8 14 15 13 15 5 62 

 Z.J.   ♂ 10 15 16 13 17 12 73 

 Z.K.  ♀ 10 20 20 15 20 20 95 

průměr 16,54 16,63 13,5 15,45 13,27 75,40 

 

Tab. 21 – Hodnocení úrovně tělesné zdatnosti dle Choutkové (1988) 

Celkový zisk Úroveň zdatnosti 

méně neţ 25 bodů Špatná 

26 – 43 bodů Slabší 

44 – 56 bodů Průměrná 

57 – 75 bodů Dobrá 

76 a více bodů Výborná 

 

10.4 Technická připravenost dětí v hodu míčkem rozběhu 

Hod míčkem z rozběhu je pro děti mé přípravkové skupiny největším problémem. 

V jejich provedení se vyskytují značné chyby, např. nejistý rozběh, neúplný nápřah, 

obrácené postavení nohou, předklon trupu, úklon trupu, vedení paţe při hodu stranou, 

hod pokrčenou paţí, přešlap atd. Hodnocení bylo provedeno na uzlových bodech 

techniky dané disciplíny. Kaţdá část pohybu byla ohodnocena na škále 1 – 5 (1 – 

nejlepší, 5 - nejhorší). Celkový výsledek byl zprůměrován z dílčích známek. Některá 

provedení odhodů míčkem dětí přípravkové skupiny přikládám ve formě kinogramů. 

Pro ukázku jsem se snaţil vybrat ta nejlepší a zároveň ta nejhorší provedení. 

Současně jsem porovnával technickou připravenost dětí mé skupiny a technickou 

připravenost souboru Staňkové, který tvořili ţáci z 1. a 5. třídy ZŠ. Podrobný rozbor 

ukázal, ţe nejlépe jsou na tom ţáci z 5. třídy ZŠ (průměr 1,83), v jejichţ provedení se 

jiţ vyskytuje určitá technická pokročilost, někteří ţáci dokáţou vyuţít i přeskoku před 

odhodem. Pouze několik jedinců nezvládá pohyb úplně precizně. Zároveň děti 



71 

 

z přípravky prokázaly lepší technickou připravenost (průměr 2,1) neţ ţáci 1. třídy ZŠ 

(průměr 2,56), kteří nemají s tímto pohybem téměř ţádné zkušenosti, neumějí se 

z rozběhu zastavit a připravit si polohu těla na odhod. Tabulky s vyhodnocením 

výsledků přikládám pod ukázky kinogramů. 

 

Obr. 1 – odhod kriketovým míčkem – a) 

 

Na obr. 1 vidíme nejlepší provedení z dětí mé skupiny. Po přeskoku se dostává 

tento chlapec do velmi pěkné odhodové pozice. Pouze paţe by mohla být nataţená. 

Dochází i částečnému protlačení boků vpřed. Odhod je veden pod optimálním úhlem. 

Zároveň však došlo k odhodu blízko odhodové čáry, tudíţ pozice po odhodu není 

ideální a tento chlapec nevyuţije plně dopředného pohybu. 

 

Obr. 2 - odhod kriketovým míčkem – b) 

 

Na obr. 2 lze vidět o něco horší provedení. Trup se dostává příliš do záklonu. 

Nicméně předodhodová pozice je pěkná, levá noha zabrzdí pohyb, propne se a tvoří tak 

pevnou oporu pro odhod. Dochází k postupnému zapojení jednotlivých segmentů. 

Odhod opět blízko u čáry. Není tím umoţněn dopředný pohyb. 
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Obr. 3 - odhod kriketovým míčkem – c) 

 

Z obr. 3 je patrný krátký vysoký přeskok, místo dlouhého nízkého. Poloha těla a 

poloha paţe před odhodem není špatná, paţe by mohla být jen více nataţená. Úhel 

odhodu je příliš velký, navíc dochází při odhodu k výskoku a záklonu hlavy, tělo 

nepokračuje směrem vpřed. 

Obr 4 - odhod kriketovým míčkem – d)) 

 

Na obr. 4 vidíme hezký pokus. Dívka se zde dostává po přeskoku do pěkného 

předodhodového postavení. Paţe není dostatečně napjatá, tělo tvoří luk. Vidíme náznak 

protlačení pánve vpřed, poté aţ dochází k odhodu. Pozice po odhodu je také velmi 

uspokojivá, jelikoţ nedochází k záklonu a pohyb pokračuje vpřed.  

Obr 5 - odhod kriketovým míčkem – d) 

 

Na obr. 5 vidíme jedno z nejhorších provedení u dětí mé skupiny. Není zde 

zvládnuto spojení rozběhu s odhodem. Tato dívka se vůbec nedostává do předodhodové 

pozice. Odhod zahajuje ještě v průběhu běhu, hlavní odhodovou silou je zde pouze švih 
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paţe, který jde navíc směrem od těla. Dochází k úklonu hlavy. Největším problémem je 

zde neschopnost zastavit pohyb.  

 

Obr. 6 - odhod kriketovým míčkem – e) 

 

Chlapec na obr. 6 také nedokáţe příliš spojit rozběh a odhod. Před zaujetím 

přeodhodové polohy těla zacupitá, navíc ukročí levou nohou příliš do strany. Z toho 

důvodu dochází k rotaci trupu. Dominantní práci zde plní paţe, jejíţ práce napomáhá 

ještě k větší rotaci těla. Jedinec nakonec nedokázal ustát svůj pokus a přešlápl. 

 

Tab. 22 Hodnocení technických dovedností v hodu kriketovým míčkem – Přípravka ASK Slavia Praha 

iniciály věk rozběh 

poloha 

těla nápřah odhod 

plynulost 

hodu 

poloha 

těla po 

odhodu celkem 

   A.M.  ♂ 10 2 2 2 3 2 2 2,1667 

  C.P.   ♀ 9 2 2 3 2 2 2 2,1667 

 F.An. ♀ 9 2 2 2 2 3 3 2,3333 

 F.Al.  ♀ 9 2 2 1 2 1 2 1,6667 

 F.E.   ♀ 7 3 2 3 3 3 3 2,8333 

 K.A.  ♀ 9 3 3 2 3 2 4 2,8333 

 K.O.  ♂ 9 2 2 1 1 2 2 1,6667 

 K.J.   ♂ 9 1 2 2 3 1 2 1,8333 

 M.O. ♂ 8 2 1 2 2 2 1 1,6667 

 M.M. ♂ 8 2 3 2 2 1 2 2 

 M.L.  ♂ 9 2 2 2 3 2 1 2 

 O.V.  ♀ 9 3 3 3 2 2 3 2,6667 

 O.F.  ♂ 8 1 2 1 1 1 2 1,3333 

 O.A. ♀ 10 2 2 2 2 2 2 2 

 P.N.  ♀ 9 2 2 3 2 1 2 2 

 R.P.   ♀ 10 2 1 2 1 2 1 1,5 
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 Ř.M.  ♂ 9 2 1 1 1 1 1 1,1667 

 T.A.   ♀ 9 2 3 3 3 3 4 3 

 V.Kr. ♂ 9 3 4 3 2 3 3 3 

 V.Ka. ♀ 8 3 3 3 3 3 4 3,1667 

 Z.J.   ♂ 10 1 2 2 2 2 2 1,8333 

 Z.K.  ♀ 10 2 1 1 2 1 2 1,5 

         

2,1061 

 

 

Tab. 23 Hodnocení technických dovedností v hodu kriketovým míčkem – žáci 1. třída 

1. třída rozběh 

poloha 

těla nápřah odhod 

plynulost 

hodu 

poloha 

těla po 

odhodu celkem 

n 1 2 3 3 2 3 2 2,5 

n 2 3 4 3 3 2 3 3 

n 3 2 4 3 4 3 4 3,3333 

n 4 2 2 2 2 2 2 2 

n 5 2 3 3 3 3 3 2,8333 

n 6 2 4 2 3 2 3 2,6667 

n 7 3 3 3 2 3 3 2,8333 

n 8 2 3 2 3 3 3 2,6667 

n 9 2 3 2 2 2 3 2,3333 

n 10 3 3 3 3 2 2 2,6667 

n 11 3 3 3 3 3 2 2,8333 

n 12 3 4 3 2 4 3 3,1667 

n 13 4 3 3 2 3 2 2,8333 

n 14 4 4 4 4 4 5 4,1667 

n 15 1 2 2 1 2 1 1,5 

n 16 2 3 2 2 3 2 2,3333 

n 17 1 1 1 1 2 1 1,1667 

n 18 2 2 1 1 2 2 1,6667 

n 19 2 3 2 3 2 2 2,3333 

n 20 2 4 2 2 3 2 2,5 

         

2,5667 
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Tab. 24 Hodnocení technických dovedností v hodu kriketovým míčkem – žáci 5. třída 

5. třída rozběh 

poloha 

těla nápřah odhod 

plynulost 

hodu 

poloha 

těla po 

odhodu celkem 

n 1 1 1 1 1 1 1 1 

n 2 1 1 2 1 1 1 1,1667 

n 3 2 1 1 1 1 1 1,1667 

n 4 2 2 1 1 1 2 1,5 

n 5 2 1 1 1 1 1 1,1667 

n 6 2 3 2 2 2 2 2,1667 

n 7 2 2 2 1 2 2 1,8333 

n 8 2 2 1 2 2 1 1,6667 

n 9 2 2 1 1 3 2 1,8333 

n 10 3 2 1 1 2 1 1,6667 

n 11 2 2 2 2 2 2 2 

n 12 2 2 1 2 1 2 1,6667 

n 13 3 3 2 2 3 2 2,5 

n 14 3 4 3 4 3 4 3,5 

n 15 2 3 3 4 2 2 2,6667 

n 16 2 2 2 1 2 2 1,8333 

n 17 2 2 2 2 2 2 2 

n 18 3 2 1 2 1 2 1,8333 

n 19 2 2 2 1 2 1 1,6667 

n 20 2 2 1 2 2 2 1,8333 

n 21 2 1 3 2 1 2 1,8333 

n 22 1 2 2 1 2 2 1,6667 

n 23 2 2 2 2 2 2 2 

         

1,8333 

10.5 Technická připravenost dětí při přeběhu překáţek 

Přeběh překáţek je jednou z nejobtíţnějších atletických dovedností. Při hodnocení 

přeběhu překáţek jsem vybral 8 dílčích částí, které jsem hodnotil stejně jako v hodu 

míčkem (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). Tuto dovednost děti z mé skupiny zvládají aţ na 

výjimky velmi dobře, coţ se také prokázalo v porovnání se souborem Staňkové (ţáci 1. 

a 5. třídy ZŠ). Děti z přípravky dosáhly nejlepšího celkového průměru (2,11) ţáci z 5. 

třídy (2,15) a ţáci 1. třídy (2,17). Na výsledcích je patrné, ţe jsou velmi vyrovnané, 

nicméně ţáci ze ZŠ přebíhali pouze přes malé petlahve, tudíţ došlo k určitému 
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zkreslení. Troufám si tvrdit, ţe při přeběhu přes klasické překáţky by ţáci ZŠ dosáhli 

horších výsledků. Nejčastěji se vyskytující chyby byly např. vysoký vzlet těţiště, 

zpomalení před překáţkou, odraz blízko překáţky, nesouhra paţí a nohou, zastavení za 

překáţkou, švihová noha vedena vnější stranou překáţky atd. Znovu pro ukázku 

přidávám výběr kinogramů dětí z přípravkové skupiny. Vybíral jsem jak správná 

provedení, tak ta špatná. Tabulky s celkovým hodnocením přiloţeny pod kinogramy. 

Obr. 7 – přeběh překáţky a)  

 

Na obr. 7 lze vidět jedno z lepších provedení přeběhu překáţky. U tohoto chlapce 

nedochází téměř ke vzletu těţiště. Odraz i dokrok jsou v ideální vzdálenosti od 

překáţky. Švihová noha je vedena trochu stranou. Je patrné, ţe pohyb za překáţkou je 

plynule navázán. 

Obr. 8 – přeběh překážky b) 

 

Na obr. 8 jiţ vidíme vyšší vzlet těţiště těla. Dokrok je proveden daleko za 

překáţku. Přetahová noha začíná pracovat aţ po dokroku švihové na zem. Z toho 

důvodu není dokonalá plynulost přeběhu překáţky.  

Obr. 9 – přeběh překážky c) 
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Na obr. 9 je patrné přeskočení překáţky, místo jejího přeběhu. Odraz veden 

velmi vysoko (vzlet těţiště). Zároveň nezkoordinování horních a dolních končetin – 

dochází k lehké rotaci v trupu. 

Obr. 10 – přeběh překážky – d) 

 

Na obr. 10. lze znovu vidět jedno z lepších provedení. Nedochází k přílišnému 

vzletu těţiště. Přeběh je velmi plynulý, bez ztráty rychlosti. Vytknout by se dala práce 

přetahové nohy, která je skládána při přeběhu pod hýţdě. 

Obr. 11 – přeběh překážky – e) 

 

Na obr. 11 je vidět, ţe švihová noha je vedena vnější stranou překáţky a dochází 

tak k lehkému přetáčení pánve. Paţe nepracují příliš běţecky (ovlivněno gymnastickou 

specializací). Odraz je veden zbytečně vysoko. Nicméně plynulost běhu měla tato dívka 

téměř nejlepší.   

Obr. 12 –  přeběh překážky – e) 

 

Na obr. 12 vidíme stejnou chybu, jako na předchozím obrázku. Švvih nohy 

veden bokem. Zároveň však můţeme pozorovat ideální dokrok za překáţku a relativně 
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pěknou práci přetahové nohy. Lze vidět i ideální náklon trupu nad překáţkou. Z videa je 

patrná souhra horních a dolních končetin, která umoţňuje plynulost přeběhu překáţek.  

 

Tab. 25 Hodnocení technických dovedností – Přeběh překážek – Skupina ASK Slavia Praha 
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A.M. ♂ 10 2 2 3 2 3 2 1 2 2,125 

C.P. ♀ 9 2 3 3 3 2 3 2 2 2,5 

F.An. ♀ 9 3 3 2 3 4 3 3 3 3 

F.Al. ♀ 9 2 1 2 1 1 2 1 1 1,375 

F.E. ♀ 7 3 3 3 3 3 3 2 3 2,875 

K.A. ♀ 9 3 2 3 3 2 2 2 3 2,5 

K.O. ♂ 9 3 2 2 3 3 2 2 3 2,5 

K.J. ♂ 9 2 1 2 2 2 1 2 1 1,625 

M.O. ♂ 8 1 2 2 2 3 2 3 3 2,25 

M.M. ♂ 8 3 2 2 3 3 3 2 2 2,5 

M.L. ♂ 9 1 1 2 2 2 1 2 1 1,5 

O.V. ♀ 9 2 2 3 3 2 2 3 2 2,375 

O.F. ♂ 8 1 1 2 1 1 3 2 2 1,625 

O.A. ♀ 10 2 3 2 3 2 2 2 3 2,375 

P.N. ♀ 9 1 1 2 2 2 3 1 2 1,75 

R.P. ♀ 10 2 2 3 3 3 3 3 2 2,625 

Ř.M. ♂ 9 1 1 2 1 2 1 1 1 1,25 

T.A. ♀ 9 1 1 1 2 1 1 2 1 1,25 

V.Kr. ♂ 9 3 2 3 2 3 3 3 3 2,75 

V.Ka. ♀ 8 2 2 2 3 2 3 2 2 2,25 

Z.J. ♂ 10 2 3 2 1 2 2 2 1 1,875 

Z.K. ♀ 10 1 1 2 3 2 2 2 1 1,75 

           

2,119 
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Tab. 26 Hodnocení technických dovedností – Přeběh překážek – žáci 1. třída 
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n 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 

n 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2,625 

n 3 2 2 4 2 3 3 2 2 2,5 

n 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1,75 

n 5 3 2 3 3 3 2 2 3 2,625 

n 6 2 2 3 2 3 3 2 2 2,375 

n 7 2 2 3 2 2 2 2 2 2,125 

n 8 2 1 2 2 3 2 2 2 2 

n 9 3 2 2 2 3 2 3 3 2,5 

n 10 1 2 2 2 2 2 2 1 1,75 

n 11 2 2 3 2 3 2 2 2 2,25 

n 12 4 3 3 3 2 3 3 4 3,125 

n 13 1 1 2 2 2 1 2 2 1,625 

n 14 2 2 3 1 2 2 2 2 2 

n 15 1 1 2 1 2 1 1 1 1,25 

n 16 2 2 2 2 3 2 2 2 2,125 

n 17 1 1 2 1 2 1 1 1 1,25 

n 18 1 2 2 1 1 2 2 1 1,5 

n 19 1 2 2 1 1 2 2 2 1,625 

n 20 3 2 3 3 3 3 2 3 2,75 

n 21 3 3 4 3 3 3 2 3 3 

           

2,179 

 

Tab. 27 Hodnocení technických dovedností – Přeběh překážek – žáci 5. třída 
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n 1 3 3 4 3 4 4 2 3 3,25 

n 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2,625 

n 3 2 1 3 2 3 1 2 2 2 

n 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1,375 
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n 5 1 2 2 2 2 3 2 1 1,875 

n 6 2 2 1 2 3 3 2 2 2,125 

n 7 3 3 2 3 3 4 3 3 3 

n 8 2 1 2 2 2 2 1 2 1,75 

n 9 2 2 2 2 3 3 2 3 2,375 

n 10 2 1 2 3 2 2 2 2 2 

n 11 2 2 2 2 2 1 2 3 2 

n 12 2 3 2 2 3 2 2 2 2,25 

n 13 1 1 2 1 2 1 1 1 1,25 

n 14 2 1 2 1 2 3 2 1 1,75 

n 15 1 2 1 2 2 1 1 1 1,375 

n 16 2 3 3 2 3 3 2 2 2,5 

n 17 2 2 3 2 2 2 1 2 2 

n 18 3 3 4 3 4 4 5 4 3,75 

n 19 3 3 3 3 3 3 2 3 2,875 

n 20 2 2 3 2 2 2 2 2 2,125 

n 21 1 2 2 2 1 2 2 1 1,625 

n 22 2 1 2 2 2 1 2 2 1,75 

n 23 2 2 2 2 2 3 1 2 2 

           

2,158 

 

 

10.6 Cvičení a hry vyuţívané k rozvoji pohybových schopností 

10.6.1 Běţecké hry  

 Děti běhají kolem označeného prostoru v zástupu za sebou pomalým tempem. 

Kaţdé z dětí má přidělené číslo. Trenér vyvolá číslo a dotyčné dítě se musí co 

nejrychleji dostat do čela zástupu (Hrbková, 2001). 

 Děti rozděleny do stejně početných druţstev. První z dětí obíhá metu, vrací se 

zpátky a nabírá další z dětí, společně znovu obíhají metu. Postupně oběhnou 

takto metu všichni společně a začnou se zase po jednom odpojovat. Vyhrává 

rychlejší druţstvo. 
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 Děti rozděleny alespoň do 4 druţstev. Kaţdé z druţstev má své vyznačené 

území. Trenér ukazuje, která dvě druţstva se mají vyměnit. Rychlejší přesun 

druţstva do soupeřova území znamená bod (Hrbková, 2001). 

 Děti rozděleny do 4 druţstev. Kaţdé druţstvo má za úkol vysbírat co nejvíce 

víček dané barvy. Víčka rozházena ve vzdálenosti do 10 m. Kaţdý člen druţstva 

se můţe vrátit pouze s jedním víčkem, teprve potom znovu vybíhá pro další 

víčko. Délka trvání jednoho kola hry 1 -2 minuty. 

 Honění si mezi sebou přihrávají míč, honící nesmí dát babu jen tomu, kdo má 

míč (Perič, 2012). 

 Za dobu 30 sekund se má dítě dotknout co největšího počtu protivníků. 

 Hon na draka. Děti vytvoří 2 zástupy o pěti hráčích. První člen prvního zástupu 

se snaţí chytat posledního člena druhého zástupu. 

 Mrazík. Honící mrazí dotekem protihráče. Ti můţou být osvobozeni 

podlezením, oběhnutím či přeskočením od dalšího hráče. 

 Dvě druţstva proti sobě na čarách (stojí, sedí, leţí) Trenér vyvolává 

nepravidelně červení nebo bílí (dají se vyuţít i zvířata – forma vyprávění 

pohádky). Vyvolané druţstvo honí druhé. Před chycením se děti zachraňují za 

koncovou čarou. Kolik ţáků je chyceno, tolik získává druhé druţstvo bodů. 

 Děti rozděleny do dvou druţstev po 6. Kaţdému dítěti je přiděleno číslo. Na 

povel trenéra vybíhají děti s vysloveným číslem, obíhají metu vedle druţstva za 

druţstvem a před druţstvem. Poté se vrací zpět na místo. Rychlejší získává pro 

své druţstvo bod. 

 Starty z poloh - Děti startují ze startovní čáry z různých poloh (stoj, dřep, klek, 

sed, vzpor leţmo, předklon, svíčka….) Trenér na cílové čáře rozděluje body za 

umístění. 

10.6.2 Štafety a týmové hry 

 Děti vytvoří dvojice, jeden z dvojice má štafetový kolík. Děti mezi sebou udrţují 

vzdálenost zhruba 2 – 3 metry. Na smluvený signál se snaţí dítě s kolíkem 

předat babu druhému (Hrbková, 2001). 

 Dvě druţstva rozdělíme na poloviny a postavíme je proti sobě. Na čáře leţí 

kolík, první z druţstva vybíhá, zvedá kolík, běţí, pokládá kolík na druhou čáru, 
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odstartuje tak dalšího běţce a postaví se na konec druţstva. Dá se vyuţít i 

předávání z ruky do ruky (Hrbková, 2001). 

 Štafety stojí uvnitř kruhu za metami. První s kolíkem vybíhá, obíhá celý kruh a 

předává štafetu druhému. Závodníci jednotlivých druţstev si nesmějí při běhu 

překáţet. 

 Na kruhu označíme stejně dlouhé úseky. Členové štafet se postaví na začátek 

úseku. Na povel startují 1. členové druţstev, předají kolík druhým a postaví se 

na jejich místo. Takto se předává kolík neustále dalším a běţci se posunují vţdy 

o jeden úsek. Trenér musí velmi opatrně volit celkovou dobu trvání cvičení. 

 Míčová válka. Dvě skupiny, mezi nimiţ je středová čára. Na kaţdé straně je 

stejný počet míčů. Na písknutí se snaţí děti přehazovat míče k soupeři. 

Druţstvo, které má na své polovině po druhém písknutí méně míčů vyhrává 

(Murer, 2005). 

 Štafety se švihadlem. 

 

10.6.3 Cvičení na rozvoj obratnosti a koordinace 

 Potřebujeme rozloţenou švédskou bednu, běţecký ţebřík či nízké překáţky. 

Procházíme s vysoko zvednutými koleny, došlap je proveden na přední část 

chodidla. Do kaţdé mezery došlapují děti pouze jednou. Modifikace – různé 

krokové variace (jednou dovnitř - jednou ven, dvakrát dovnitř – jednou ven, do 

kaţdé mezery šlápnout dvakrát). 

 Vybíhání schodů různými způsoby – po jednom, po dvou, na kaţdý schod 

šlápnout dvakrát, skákání snoţmo, běh stranou. 

 Přebíhání překáţek (čáry, švihadla, plné míče lavičky) v různém krokovém 

rytmu s různými vzdálenostmi. 

 Obruč drţíme obouruč rukama před tělem, přeskakujeme střídnonoţ krouţící 

obruč (Kos, 1992). 

 Dvě druţstva se postaví do zástupu a chytí se za ruce. Jeden z druţstva opře o 

zem obruč a vytvoří tak prostor k prolézání. Skupina se snaţí obručí prolézt, 

aniţ by se jí dotkli (Kos, 1992). 

 Máme různé typy signálů a různé reakce, např. písknutí znamená sed, mávnutí 

obrat, tlesknutí výskok. Snaha provést cvičení co nejrychleji (Perič, 2012). 
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 Zrcadlová cvičení. Dvojice proti sobě na vzdálenost 1m. Jeden z dvojice dělá 

prudký pohyb do strany či vzad, druhý co nejrychleji napodobuje (Perič, 2012). 

 Gymnastika – kruhy, hrazda, kotouly, hvězdy, obraty, trampolína, překáţky, 

obrácené lavičky, lano, přeskok přes kozu s dopomocí. 

 Cvičení se švihadlem nebo terabandy. 

 Po zemi jsou různě poloţené terabandy, dítě se můţe pohybovat jen po nich 

nebo mimo ně (Schott, 2009). 

 

 

10.6.4 Cvičení na rozvoj síly 

 Běh ve dvojici na hřišti, na písknutí si první lehá na břicho, druhý ho přeskakuje. 

Poté si mění pozici (Hrbková, 2001). 

 Závod koní. Dvojice má teraband. První z dvojice má teraband zaháknuty 

v oblasti pánve, druhý ho brzdí. Různé pohyby – vpřed, do strany, šikmo vpřed 

(Schott, 2009). 

 King Kong. Dítě je  zvoleno za King Konga a je drţeno pomocí terabandů 

(stehna, záda, pas, ruce). Ostatní děti se ho snaţí taháním za terabandy vyvést 

z rovnováhy (Schott, 2009). 

 Děti poskakují jako ţáby. Čáp se je na signál snaţí ulovit (skáče po jedné noze). 

Po vychytání všech ţab se zvolí jiný čáp (Hrbková, 2001). 

 Po hřišti rozmístíme obruče či ţíněnky (kaluţe) Ţáci běhají a snaţí se 

přeskakovat kaluţe. Za kaţdé přeskočení mají bod. 

 Soutěţ druţstev - Postupně skáčou odrazem obounoţ všichni členové druţstva. 

1. skočí, od poslední stopy jeho dopadu skáče další. Vítězí druţstvo, které 

doskáče dále. 

 Skoky do pískoviště, kde jsou vyznačené zóny (děti získávají body podle 

dosaţené vzdálenosti). Body se sčítají za celé druţstvo (Hrbková, 2001). 

 Úpolové hry – přetlačování, přetahování, lana… 

 Štafety s přenášením 1 – 2 kg medicinbalů. 

 Proráţená v kruhu. Uvnitř kruhu vytvořeného z dětí drţících se pevně za ruce je 

jeden cvičenec, který se snaţí z kruhu prorazit (Perič,2012). 
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11 DISKUSE 

Hmirová (2008) se ve své práci zabývala faktem, ţe mladší děti preferují spíše 

pohybové hry, zatímco starší soutěţe ve druţstvech. S tímto faktem se zcela ztotoţnuji a  

sám ho mohu na své skupině demonstrovat. Nejmladší členové mé skupiny by si chtěli 

pouze hrát, zatímco ti starší vyţadují soutěţení a porovnávání výkonů. Dále se Hmirová 

zabývala problémem velkého počtu dětí ve skupině, který brání individuálnějšímu 

přístupu. Osobně jsem se vţdy snaţil vybírat činnosti tak, aby byly děti co nejvíce 

v pohybu a neměly příliš dlouhé časové prostoje mezi činnostmi či dokonce při činnosti. 

Nicméně sám vím, ţe se těmto časovým prostojům nedá zabránit při nácviku nové 

technické dovednosti, kterou povětšinou provádí jedno, maximálně dvě děti. 

V současných podmínkách není bohuţel dostatek financí, aby si klub mohl dovolit větší 

počet trenérů a vytvořit tak menší skupinky dětí, které budou věkově více homogenní. 

Staňková (2010) ve své práci uvedla, ţe po roce vedeného tréninku se jí všechny 

děti, aţ na jednoho chlapce (rychlý růst), zlepšily v pohybovém projevu. Sám se můţu 

připojit k tomuto zjištění. Všechny děti se mi zlepšily od svého vstupu do přípravky jak 

výkonnostně (testy speciální tělesné výkonnosti), tak hlavně technicky (větší pokrok 

mladší děti, které neměly tolik předchozích zkušeností a vytvářely si nové pohybové 

vzorce). Stejně tak se se Staňkovou ztotoţňuji v názoru, ţe děti jsou ve věku, kdy 

nedokáţou provést cvičení dvakrát stejně. 

Staňková (2013) ve své práci zjišťovala úroveň atletické gramotnosti ţáků 

prvního stupně na základní škole. Sama uvedla, ţe ţáci 5. třídy zvládali pohyb lépe neţ 

ţáci 1. třídy. Jejich provedení bylo koordinované a plynulé, nicméně šlo vidět, ţe 

v uzlových bodech se od sebe moc skupiny nelišily. Potvrdilo se, ţe ţáci 5. třídy měli 

pouze více zkušeností a lepší orientaci v pohybu. Na své skupině jsem však mohl 

pozorovat to, ţe starší a zkušenější děti se jiţ vyhýbají hrubým chybám v provedení, 

proto se v tomto ohledu nemůţu plně ztotoţnit s názorem Staňkové. 

Práci Pojezdalové (1995) jsem si vybral, protoţe sledovala výskyt chyb při 

technice hodu míčkem. Mezi nejčastější chyby jejího souboru patřily: neúplný nápřah, 

výskok při odhodu, úklon, vedení paţe při hodu spodním obloukem či bokem. Tyto 

chyby se vyskytovaly i u mého souboru, avšak nejhorším uzlovým bodem mé skupiny 

byla poloha těla po odhodu (nezastavení pohybu či naprosté zabrţdění pohybu na místě, 

předklon, úklon). S dětmi Pojezdalové však nemůţu výsledky plně porovnávat, jelikoţ 
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ty házely pouze z místa. Zároveň však musím souhlasit s tvrzením, ţe se děti po slovní 

instrukci dokáţou na danou chybu soustředit a při příštím provedení ji minimalizovat. 

Valův výzkum (2009) spočíval v hodnocení provedení technických atletických 

dovedností (překáţkový sprint, skok daleký, vrh koulí). Osobně jsem si jeho práci 

vybral kvůli hodnocení a porovnání překáţkového sprintu, i kdyţ prováděl výzkum na 

starších svěřencích (11 – 14 let). Chyby, které se nejčastěji vyskytovaly v jeho souboru 

(šikmý pohyb švihovky, švih nataţenou nohou, odraz na překáţku přes patu, 

podtahování odrazové nohy, zakopávání odrazové nohy, vzpřímený trup) se 

vyskytovaly i v tom mém. Nejčastější chybou v mém souboru byl pohyb švihové nohy – 

švih stranou a švih nataţenou nohou. Další velmi častou chybou byl v mém souboru 

vysoký zdvih těţiště při odrazu do překáţky.  

Při hodnocení technické připravenosti dětí mé skupiny se jako největší problém 

jevilo uţití kamery. Děti se tolik nesoustředily na činnost samotnou, jako na to, aby se 

dívaly do kamery či se dobře tvářily. V průběhu cvičení pak vytvářely chyby, které by 

bez kamery nikdy neudělaly. Proto jsou výsledky z části ovlivněny i tímto faktorem. 

  

.  
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12 ZÁVĚRY 

 

 

Cílem této práce byla diagnostika kondiční a technické připravenosti dětí v mladším 

školním věku, kteří pravidelně navštěvují atletický krouţek a jejich připravenost na 

přechod do základní etapy tréninku.  

Při testování motorických schopností u dětí mladšího školního věku je 

nejdůleţitějším faktorem výkonu motivace. Odměna či pochvala dokáţou vytvořit 

podmínky, ve kterých je schopno dítě předvést maximum. Nicméně u takto malých dětí 

není výkon na prvním místě, hlavním cílem je proţitek z pohybu vytvoření kladného a 

trvalého vztahu ke sportu. Osobně jsem potěšen, ţe děti z mé přípravkové skupiny 

navštěvují tréninky rády a pravidelně. Skupina velmi dobře kooperuje a mezi dětmi 

nevznikají téměř ţádné konflikty. 

Při diagnostice kondiční připravenosti pomocí opakovaného pouţití baterie 

motorických testů (60 m, skok daleký, hod míčkem, 600 m)se v drtivé většině případů 

potvrdil předpoklad, ţe s rostoucím kalendářním věkem dochází k rovnoměrnému 

nárůstu výkonnosti. Pouze u technických disciplín (skok daleký a hod míčkem) se 

občasně stalo, ţe se výkonnostně některé děti zhoršily. Nicméně příčinu bych zavdával 

technické nevyspělosti dětí, u nichţ je kaţdý pokus jiný a proto se snáze stane, ţe dítěti 

nevyjde rozběh nebo „netrefí“ ideálně úhel odhodu. Předpoklad, ţe starší děti dosáhnou 

lepších výkonů neţ mladší, se také potvrdil, ač se objevovaly i výjimky, kdy některé 

z šikovnějších mladších dětí dosahovaly v některých testech lepší výkonnosti neţ děti 

starší.  

Předpoklad, ţe budou děti v obecných testech tělesné výkonnosti (50m, předklon a 

vzpřim, hod medicinbalem, hod míčkem, skok z místa, 6min běh) dosahovat 

nadprůměrné výkonnosti se zcela nepotvrdil. V jednotlivých testech spadala většina dětí 

svými výkony do průměru dle měření Pávka (1977). Nejlepších výkonů vzhledem 

populaci (1977) dosáhly děti v hodu míčkem a ve skoku z místa. V obou těchto testech 

objevilo 9 výsledkově nadprůměrných (> +1 s odchylka) dětí vzhledem k populačnímu 

průměru (1977). Při autovém hodu medicinbalem se podařilo pouze 6 dětem dosáhnout 

nadprůměrného výsledku. V běhu na 50 m a při předklonech a vzpřimech byly 

nadprůměrné jiţ jen 4 děti. Výsledky v běhu na 6 minut byly velmi uspokojivé, jelikoţ 
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výkonnost 6 dětí byla hodnocena dle Hottenrotha (2009) jako výborná, 7 jich dosáhlo 

úrovně velmi dobré, 3 děti byly průměrné a 2 lehce podprůměrné. 

Při testování tělesné zdatnosti (kliky, 4 x 10m, skok z místa, leh sed za 2 minuty a 

hlubokém předklonu) dle Choutkové (1988) byly výsledky dětí velmi potěšitelné, neboť 

se ukázalo, ţe 11 dětí ze skupiny má výbornou tělesnou zdatnost a 11 dětí má zdatnost 

dobrou. Průměrně nejlepších výkonů vzhledem k bodovacím tabulkám dosahovaly děti 

v rychlostním testu na 4 x 10 m.  

Předpoklad, ţe úroveň speciální technické připravenosti dětí mé skupiny bude 

signifikantně lepší neţ technická připravenost testovaného populačního souboru 

Staňkové (2013) se nepotvrdil v hodu míčkem, kde podrobný rozbor ukázal, ţe nejlépe 

technicky vybavení jsou ţáci z 5. třídy ZŠ, v jejichţ provedení se jiţ vyskytuje určitá 

technická pokročilost. Nicméně děti z mé přípravkové skupiny dosáhly lepšího výkonu 

neţ ţáci 1. třídy ZŠ. Naopak při hodnocení technické připravenosti při přeběhu 

překáţek dosáhly děti z přípravkové skupiny nejlepšího celkového průměru. Nicméně 

výsledky skupin byly velmi vyrovnané. Určité zkreslení výsledků zde přineslo uţití 

petlahví v souboru Staňkové (2013) místo klasických překáţek. Osobně si myslím, ţe 

při přeběhu přes klasické překáţky by ţáci ZŠ dosáhli horších výsledků a rozdíl mezi 

nimi a mou přípravkovou skupinou by byl větší.  

Při hodnocení technické připravenosti dosahovaly nejlepšího hodnocení děti, které 

v motorických testech patřily mezi nejlepší, tudíţ se nám potvrdil předpoklad, ţe úroveň 

technické připravenosti je úměrně závislá té kondiční.  

Velmi nás překvapilo, ţe se při jednotlivých měřeních speciální tělesné výkonnosti 

měnila velikost směrodatné odchylky. K  největším změnám směrodatné odchylky 

došlo v hodu míčkem a skoku dalekém, kde výkonnostní rozdíly mezi dětmi narůstají. 

V těchto technických disciplínách došlo u šikovnějších dětí k většímu zlepšení neţ u 

těch horších. Při běhu na 600m se naopak směrodatná odchylka zmenšovala a rozdíl ve 

výkonnosti skupiny se tak postupně sniţoval. Pouze v běhu na 60 metrů se směrodatná 

odchylka téměř nezměnila. 
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Tab. 28 Hodnocení 6 minutový běh chlapci dle Hottenrotha(2009) 

Hodnocení chlapci - 6 minutový běh 

 

 
1 2 3 4 5 6 

7 let > 1146 1007 - 1145 936 - 1006 774 - 935 515 - 773 0 - 514 

8 let > 1170 1070 - 1169 981 - 1068 843 - 980 666 - 842 0 - 665 

9 let > 1226 1116 - 1225 995 - 1115 872 - 994 756 - 871 0 - 755 

10 let > 1255 1134 - 1254 1007 - 1133 895 - 1006 773 - 894 0 - 772 

 

 Tab. 29 Hodnocení 6 minutový běh dívky dle Hottenrotha (2009) 

Hodnocení dívky - 6 minutový běh  

  

  1 2 3 4 5 6 

7 let > 1062 940 - 1061 846 - 939 758 - 845 > 1062 940 - 1061 

8 let > 1097 991 - 1096 877 - 990 738 - 876 > 1097 991 - 1096 

9 let > 1090 992 - 1089 900 - 991 837 - 899 > 1090 992 - 1089 

10 let > 1138 979 - 1137 891 - 978 819 - 890 > 1138 979 - 1137 
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Informovaný souhlas 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

Váţení rodiče,  

chtěl bych Vás tímto poţádat o souhlas, ţe bude pořízen obrazový záznam Vašeho 

dítěte při nácviku technických dovedností za účelem rozboru pohybu. Obrazový 

materiál bude vyuţit v mé diplomové práci, která vzniká na fakultě tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy. 

Děkuji 

Bc. Jan Jirovec 

 

Podpis rodiče či zákonného zástupce: 

 


