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Abstrakt 

 

Název: Pohybová příprava dětí předškolního věku v oddílech moderní 

gymnastiky. 

Cíle: Cílem práce je porovnání sledovaných tréninkových jednotek ve 

dvou oddílech zabývajících se moderní gymnastikou. 

Metody: V práci jsme použili metodu analýzy a komparace (porovnání). 

Analýza byla využita v části rozboru pohybové přípravy a 

komparace v porovnávání tréninkové jednotky v jednotlivých 

oddílech. 

Výsledky: Byly zjištěny odlišnosti v časovém rozložení tréninkové jednotky 

a v délce provádění konkrétních cviků flexibility, oba tréninkové 

plány se rozcházejí s odbornou literaturou. 

Klíčová slova: moderní gymnastika, pohybová příprava, flexibilita, tréninková 

jednotka, cvičenky



 

Abstract 

 

Title: Comparison of physical preparation for preschool children in the 

rhythmic gymnastics clubs  

 

Objectives:      The main objective of this work is compare physical preparation 

in the two rhythmic gymnastics clubs for preschool children 

  

 

Methods: In this work, we used the analysis and comparison. The analysis 

was utilized in the analysis of movement preparation and 

comparison of comparing the training unit in each section 

 

Results: Differences were detected in the part of temporal distribution of 

training unit and in the execution time of flexibilities exercises. 

Both training plans diverge with professional literature. 

 

Keywords:  Rhythmic gymnastics, physical preparation, flexibility, training 

session, athletes
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Úvod 

 

Moderní gymnastika byla, je a vždy bude záležitostí týkající se především 

mladých slečen, které s pohybovou přípravou začínají již ve velmi útlém věku. Je to 

estetický sport, ve kterém je vyžadována nadprůměrná flexibilita, manipulace s náčiním, 

ladné pohyby a příjemný projev. Moderní gymnastika má pozorovatele vtáhnout do děje 

a zanechat v něm to krásné, co nabízí. Spojení pohybu s hudbou vytváří jedinečný 

zážitek, jak pro naše oči, tak pro gymnastky samotné. Tato krásná podívaná však 

vyžaduje velice dlouhou a intenzivní pohybovou přípravu, kterou ne všechny dívky 

mohou zvládnout. V každé zemi mají různé metody na dosažení nejlepších výsledků, 

všude však začínají mladé slečny už okolo tří let. Tréninkové jednotky jsou velmi 

náročné a probíhají až pětkrát týdně. Gymnastky mnohokrát musí obětovat svůj volný 

čas či jiné zájmy. Tento způsob trénování vzbuzuje mnoho otázek u zdravotních 

pracovníků nebo u lidí, zabývající se její problematikou. Nastávají otázky, zda je tato 

raná specializace pro tak mladé dívky vhodná, zda nebudou mít doživotní fyzické či 

psychické následky nebo jestli je k dosažení výkonu vůbec nezbytná.  

Vždy mě zajímalo, jak jsou strukturované pohybové přípravy v různých oddílech 

moderní gymnastiky, proto se v mé práci vydáváme tímto směrem. Zaměřujeme se na 

dva zcela odlišné oddíly, které jsem po určitou dobu navštěvovala a vše pečlivě 

zaznamenávala. Musím zmínit, že pražský klub se věnuje pouze moderní gymnastice a 

připravuje mladé dívky na vrcholovou kariéru a účasti v nejvyšších soutěžích. Klub 

v Mladé Boleslavi začíná s přípravou moderní gymnastiky až do krajských přeborů, ve 

starším věku však navazuje na pódiové skladby v aerobiku, které rovněž vyžadují 

flexibilitu a manipulaci s náčiním. 

Zabývali jsme se strukturou tréninkové jednotky, její náplní a časovému rozložení. 

Nejvíce nás zajímaly odlišnosti v tréninkové průpravě pro flexibilitu a také zařazení 

pohybových her či jiných relaxačních cvičení. V práci je zřejmé, že každý oddíl má 

patrné odlišnosti v jednotlivých fázích přípravy a právě na ty se postupně zaměřujeme. 

Následně provádíme analýzu tréninkové jednotky a rozbor konkrétních cvičení. 

V závěru mé práce zhodnocujeme pozorované výsledky a diskutujeme na dané téma. 
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Charakteristika gymnastiky 

„Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj 

lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti“ (Choutka, 1988). 

Také lze gymnastiku chápat jako otevřený systém metodicky uspořádaných 

pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a 

pohybový rozvoj člověka, na udržení a zlepšování zdraví (Skopová, 2005). 

Gymnastika se řadí mezi esteticko-koordinační či technicko-koordinační sport. 

Při jeho hodnocení se klade důraz na obtížnost a techniku prvků, ale také na způsob 

provedení a estetický dojem. Velmi důležitým faktorem pro výkon v gymnastice je 

především velký rozvoj koordinace, kloubní pohyblivosti a síly. (Jemni, 2011). Největší 

důraz oproti jiným sportům se klade na složku flexibility, kde se vyžadují až extrémní 

výkony (Sands, 1994). Gymnastické činnosti požadují vědomé řízení těla, které je 

základem správné techniky projevu (Zítko, 2006). 

1.1.1  Historie gymnastiky 
Pojem gymnastika pochází z řeckého slova „gymnos“, což v překladu znamená 

nahý (Svatoň, 1985). V průběhu času se vyvíjel a prošel mnoha proměnami, které 

souvisejí se zvyšující se úrovní poznání, ovlivněno ekonomickým, historickým, 

politickým a kulturním prostředím v jednotlivých obdobích společnosti. Úplné počátky 

gymnastiky můžeme najít již ve starověku, a to v Číně, Indii a Egyptě, kde propagovali 

filozofii duševního zdraví. Velký rozvoj starověké gymnastiky byl zaznamenán v Řecku 

a Římě, kde ideálem harmonické výchovy byla vyrovnanost tělesná a duševní 

(kalokagathie). 

Další epochou u vzniku gymnastiky označujeme středověk, který znamenal 

odvrácení od mnoha starověkých ideálů. V této době nastal velký úpadek společnosti, a 

tím i vzdělanosti, zájem o fyzickou stránku přebýval pouze u rytířského stavu, kde byla 

nezbytná. Později se začíná objevovat v systémech tělesných cvičení hlavní cíl, a to 

ovlivňovat celkový zdravotní stav, výchovný a současně národní sebevědomí 

obyvatelstva. Na konci 18. století a v průběhu 19. století začaly vznikat v Evropě 

ucelené gymnastické směry nebo systémy. Pojem gymnastika, do té doby užívaný pro 

označení všech pohybových aktivit, začal být postupně nahrazován nově vzniklými 

termíny. Osamostatnily se kategorie jako je školní tělovýchova, sport, pohybová 

rekreace, léčebná gymnastika apod. 
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Zlom ve vývoji základní gymnastiky, důrazem na zdravotní význam cvičení, 

nastal po představení švédského systému gymnastiky vypracovaného P. H. Lingem 

(1776–1839). Tento známý severský systém rozlišoval čtyři druhy gymnastiky – 

pedagogickou, estetickou, vojenskou a léčebnou. Všechna analytická cvičení, která byla 

velmi doporučována, dělil na aktivní, pasivní a rezistentní.  

Další systém v Evropě, který se od švédského liší ve svých východiscích, 

založili němečtí myslitelé. Německý turnérský systém nářaďového tělocviku kladl důraz 

na korektivní a zdravotní funkci cvičení, zvyšoval rozvoj síly, vytrvalosti i 

charakterových vlastností. Za zakladatele se považuje J. CH. Guts-Muths (1759– 1839).  

Kritiku švédské gymnastiky zdůraznil také systém francouzské přirozené 

metody. Jeho hlavním představitelem byl G. Demény (1850–1914), který se proslavil 

zavedením dynamických cvičení, avšak prováděných plynule a rytmicky. Jako další 

byla významná tzv. Hébertova přirozená metoda, která byla založena na přirozených 

cvičení souvisejících s životosprávou a hygienou. V druhé polovině 19. století v 

českých zemích začal působit dr. Miroslav Tyrš (1832–1884), jenž vytvořil svůj 

tělovýchovný systém. Tělesná výchova měla být chápana v jednotě s výchovou 

rozumovou, mravní a estetickou. Jeho systém kladl důraz na všestrannost. V této době a 

v návaznosti na daný systém byl založen roku 1862 spolek – české dobrovolné 

tělovýchovné hnutí Sokol. Všechny Tyršovy poznatky a tělovýchovnou teorii sepsal ve 

slavném díle - Tělocvičné názvosloví. Také sepsal praktickou metodickou příručku 

Základové tělocviku pro učitele sokolských jednot. Česká cvičitelka a učitelka Klemeňa 

Hanušová (1845–1918) byla spoluzakladatelkou „Tělocvičného spolku paní a dívek 

pražských“ a zabývala se tělesnou výchovou pro ženy a dívky. Americká lékařka 

holandského původu B. Mensediecková a finská učitelka E. Bjorkstenová ovlivnily 

vzrůstající zájem o tělesnou výchovu žen z hlediska zdravotní gymnastiky. 

Vývoj školní tělesné výchovy v 19. století probíhal v Evropě velmi rozdílně, a to 

kvůli převažujícímu tělocvičnému pojetí (německý, švédský, anglický či rakouský 

sytém). V roce 1869 byla v Čechách zavedena tělesná výchova jako povinný předmět 

obecných škol pro chlapce, a to v návaznosti na rakouskou reformu školství. Ostatní 

školy měly tělocvik nepovinný.  Až v roce1948 byla zavedena povinná tělesná výchova 

pro všechny typy škol (na vysokých školách až od r. 1952), kde našly uplatnění i dívky. 

Hlavním cílem tělesné výchovy se stala podpora pozitivního vztahu k pohybové 

aktivitě, pravidelná pohybová činnost a zdravý životní styl. 
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V dnešní moderní době nastává rozvoj vědy a techniky, což znamená i změny 

v požadavcích, kladoucích na rozvoj gymnastiky. Zvyšování fyzické zdatnosti mužů, 

má za následek vznik nových cvičebních programů. Také gymnastika pro ženy 

zaznamenala velký rozmach, a to zejména ve specializovaných druzích, kde cvičí na 

současnou hudbu s anglickými názvy. Vyvíjí se i gymnastika pro zlepšování aerobní 

zdatnosti cvičenců, dnes známá jako fitness. Postupně se začaly objevovat nové druhy 

nářadí a náčiní a s nimi také nárůst obtížnějších prvků. 

Gymnastika základní, rytmická i sportovní je u nás nedílnou součástí školní 

tělesné výchovy, vyskytuje se však také ve sportovní přípravě různých pohybových 

programů s odlišným zaměřením. Vznikají nové gymnastické sporty a také se začínají 

vyskytovat nové gymnastické kluby, centra či programy. Proces vývoje gymnastiky byl 

velmi dlouhý a rozdílný, avšak došel k jednotnému a ucelenému programu gymnastiky, 

jak pro školství, tak pro soukromé oddíly (Skopová, 2005). 

1.1.2  Dělení gymnastiky 
Pro všechny gymnastické činnosti se používá nadřazený pojem gymnastika. 

Dělí se dle obsahu a cíle na dvě hlavní skupiny, a to jsou gymnastické druhy a 

gymnastické sporty. Liší se od sebe především strukturou, obsahem a cíli (Novotná, 

2003). 

A) Gymnastické druhy 

B) Gymnastické sporty 

A) Gymnastické sporty 

a. olympijské sporty - sportovní gymnastika, moderní gymnastika, skoky 

na trampolíně. 

b.  neolympijské sporty – akrobatická gymnastika, sportovní aerobik, 

TeamGym (dříve nazývaný Euroteam), aerobik fitness družstev, 

akrobatický rokenrol, fitness jednotlivců, estetická skupinová 

gymnastika.   

B) Gymnastické druhy - nemají soutěžní charakter:  

 - Základní gymnastika  

 - Rytmická gymnastika (hudebně-pohybová výchova, tanec aj.) 
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 - Aerobik. 

Gymnastika je nadřazený pojem pro všechny gymnastické činnosti. Gymnastické 

druhy a gymnastické sporty se liší dle obsahu a cíle programů. Odlišuje se zejména 

systémový přístup k obsahu gymnastických druhů (základní gymnastika, rytmická 

gymnastika a aerobní gymnastika - aerobik) od obsahu a cílů sportovních odvětví a od 

specifického programu „gymnastiky pro všechny“ (všeobecná gymnastika) v oblasti 

sportu pro všechny (Novotná, 2003). 

1.1.3  Cvičební obsah gymnastiky 
Cvičební obsah gymnastiky z hlediska bio-psycho-sociální má za cíl zpřístupnit 

pohybovou činnost všem bez rozdílů věku. Také se klade důraz na všestranné působení 

a kultivovaný projev. Výběr prvků je velmi variabilní a pestrý. Dle účelnosti pohybu se 

obsah gymnastiky dělí na následující cvičení: 

1) Pořadová cvičení 

-  jsou to činnosti jednotlivce nebo skupiny cvičenců 

- provádějí se uceleným způsobem, který je v souladu se 

stanovenými normami 

- velké uplatnění mají zejména při organizaci cvičenců 

- slouží ke vzájemné spolupráci, výchově a kázni 

- mohou se uplatňovat při nástupech a odchodech velkých celků při 

vystoupeních či hromadných akcích 

2) Prostná cvičení 

 - činnosti jednotlivce, případně skupiny 

- základní cvičení, ve kterých se vyskytují elementární pohyby a 

polohy celého těla i jeho části 

 - důraz se klade na geometrickou přesnost provedení 

- využívají se pro základní ovládání pohybového aparátu a 

vyskytují se v základním pohybovým školení 

 - ve spojení s hudbou často vytváří jedinečný umělecký projev 

3) Cvičení s náčiním 

 - zvyšuje pestrost a emocionálnost cvičení¨ 

 - vychází z cvičení prostných 

 - zvětšuje se účinnost vybraných cviků 

 - nejčastější náčiní je švihadlo, tyč, míč nebo dlouhé gumy 
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4) Akrobatická cvičení 

- kladou velký důraz na pohybové schopnosti (síly, kloubní 

pohyblivosti, flexibility…), což zvyšuje jejich náročnost 

 - činnosti jednotlivce, dvojice nebo skupiny 

- v jejich obsahu narazíme především na statické polohy, vedené 

pohyby a švihové pohyby 

- jsou využívána ve školní tělesné výchově, jelikož cvičení jsou 

zaměřená zejména všestranně. Ve vrcholovém sportu tvoří 

samostatnou složku přípravy 

5) Cvičení na nářadí 

- tato pohybová cvičení mohou být prováděna na hlavním anebo 

vedlejším (pomocném) nářadí 

- cvičení jsou většinou uměle konstruovaná, mohou se zde však 

vyskytnout i cvičení přirozená 

- při provádění cviků využíváme dva druhy lokomoce, a to pomocí 

nohou a rukou 

 - vyžadují technické řešení, které odpovídá danému cviku 

- obsahují různé polohy a pohyby, které se dají spojovat a 

navazovat a vytvářejí celkový projev. Mohou zde nastat i 

neobvyklé a nepřirozené polohy, jako např. hlavou dolů. 

- má velmi pozitivní vliv na rozvoj pohybových schopností a 

dovedností 

- jsou často zařazována do školní tělesné výchovy 

6) Užitá cvičení 

- tato cvičení slouží zejména k získání pohybových návyků 

- cvičení mají pouze přirozený charakter, patří sem chůze, běh, 

skoky, házení a chytání, přelézání nebo podlézání překážek, 

zvedání, pokládání a nošení 

- zařazujeme také do pedagogického procesu, kde se mohou různě 

modifikovat 

- velmi se jimi rozvíjejí pohybové schopnosti a dovednosti 

- tato cvičení jsou především přirozená, nejsou uměle konstruovaná 

a provádějí se spontánně  
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7) Cvičení z oblasti hudebně pohybových vztahů 

 - jsou rozšířením cvičení prostných a průpravných 

- zabývají se především napětím a uvolněním svalstva, souhrou 

dýchání, mobilizací páteře, učí se základním tanečním krokům a 

rytmickým modelům 

- důležitý je hlavně estetický projev, který musí být v souladu 

s hudbou a vytvářet umělecký projev, klade se velký důraz na 

správnou techniku 

- rytmická (moderní) gymnastika se vyskytuje i ve školní tělesné 

výchově, ale zejména má zastoupení v různých soutěžích ve 

výkonnostním a vrcholovém sportu (Skopová, 2005). 

1.1.4  Charakteristika moderní gymnastiky 
Dříve umělecká (nyní moderní) gymnastika bývá označována jako jedno z 

nejmladších odvětví sportovní specializace pro ženy.  Je pro ženy vhodná vzhledem 

k její estetičnosti a ladnosti. Zohledňuje zvláštnosti ženského organismu a je v souladu 

s teorii naší pedagogiky (Petrová, 1957). 

Základem současné moderní gymnastiky je hudebně-pohybová výchova. Tato 

vazba je hlavní podstatou obsahu i cíle moderní gymnastiky (Šťastná, 1993).  

Do obsahu se zařazují jak cvičení bez náčiní, tak s náčiním. Dále také hudebně-

pohybová výchova či taneční výchova (Novotná, 2011). 

1.1.5  Stručná historie moderní gymnastiky 
1.1.5.1  Ve světě 

Moderní gymnastika má své počátky především v bývalém SSSR, kde se začala 

provozovat již okolo roku 1920. Po vzoru Sovětského svazu se začínala postupně 

vyvíjet i v jiných státech jako je Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko nebo 

Jugoslávie. První mistrovství světa v gymnastice se konalo roku 1963 v Budapešti. 

Soutěžilo se pouze ve dvojboji – volná sestava bez náčiní a volná sestava s náčiním. 

Jako další náčiní se předvedl míč. Ve všech čtyřech mistrovstvích nejlepšími výsledky 

vynikaly závodnice ze SSSR, Bulharska a ČSSR. Na Olympijských hrách se moderní 

gymnastika předvedla poprvé roku 1984 v Los Angeles (www.fig-gymnastics.com, 

2014). 

1.1.5.2  V ČSSR 

U úplného zrodu moderní gymnastiky stála pracovní skupina ve složení: Miroslava 

Buriánová, Jaroslava Matlochová, Dagmar Páclová, Marie Švábová, která se sešla na 
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podzim roku 1953 na ÚV ČSTV. Na schůzi se řešily organizační otázky ohledně 

založení nového ženského sportu – umělecké gymnastiky. Inspirovaly se zkušenostmi 

ze Sovětského svazu a schválily program na následující rok. Roku 1954 v Praze se 

konal celostátní závod v pódiových skladbách, který se setkal z velmi příznivou 

odezvou. Na soutěž se přihlásilo 29 skladeb, které vystupovaly s náčiním, bez náčiní, na 

nářadí i s využitím akrobacie. Tímto je u konce první etapa, která se označuje jako etapa 

hledání (Kolektiv, 1963). 

V květnu 1954 se ustanovily první povinné sestavy pro žákyně, dorostenky a ženy. 

Soutěžilo se ve čtyřboji – tři povinné sestavy s náčiním a jedna volná sestava bez náčiní. 

Roku 1969 Československý svaz umělecké gymnastiky přijal nový název moderní 

gymnastika jako sportovní odvětví. V této době se začala obohacovat o nové 

prostředky, techniky a metodiku. Tímto také končí druhá etapa vývoje. 

V důsledku rostoucího zájmu o uměleckou gymnastiku se začaly pořádat nejrůznější 

školící kurzy pro trenéry výkonnostních tříd. Na druhé celostátní spartakiádě umělecká 

gymnastika představila svou činnost a setkala se s pozitivním ohlasem. Nejúspěšnější 

závodnicí byla D. Šťastná. A tady také končí třetí etapa vývoje umělecké gymnastiky. 

Od roku 1961 se systém umělecké gymnastiky sjednocuje a nastupuje větší kvalita 

provedení či organizační stabilizace. Vznikly nové klasifikace mládeže a dospělých a 

také se vytvořily nové povinné sestavy. Postupem času byl na závodnice i na trenérky 

vyvíjen stále větší nárok a požadavky týkající se stránky technické a obtížnosti prvků. 

Rok 1962 byl úspěšný pro Dagmar Šťastnou, která obhájila svůj titul mistryně ČSSR. 

Zároveň vycházely i nové publikace jako např. Základy umělecké gymnastiky. O rok 

později se uzavírá čtvrtá etapa vývoje umělecké gymnastiky. V pozdějších letech 

vznikají stále nové kluby a oblastní přebory. V umělecké gymnastice nastává další 

masový rozvoj (Šimůnková, www.csmg.cz, 2015). 

1.1.6  Cíl a úkol moderní gymnastiky 

Moderní gymnastika důsledně dbá na anatomické, fyziologické i psychologické 

zvláštnosti žen. Za hlavní úkol si moderní gymnastika klade především upevnění zdraví 

a všestranný tělesný rozvoj (Fürlová, 1962). Cílem je bezchybné provedení předem 

psaných choreografií. Důraz se klade především na flexibilitu, výbušnou sílu, vytrvalost 

a koordinaci.  V gymnastice se musí využít celý cvičební prostor a vše je v souladu 

s hudebním doprovodem (Novotná, 2012). 



19 

 

1.1.7 Náčiní v moderní gymnastice 
Gymnastické náčiní má za cíl především zpestření základních cviků. Při 

pohybové skladbě se stává středem pozornosti a dodává kvalitu celkového projevu. Ve 

spojení s hudbou zlepšuje koordinaci pohybu. Děli se na náčiní typizované a 

netypizované. 

Mezi gymnastické náčiní typizované řadíme švihadlo, obruč, míč, kužele a stuhu 

(Horáková, 1971). 

Švihadlo 

Cvičení se švihadlem rozvíjí vytrvalost, sílu, rychlost i obratnosti. Cvičení 

můžeme rozdělit na kroužení švihadlem, přeskoky kroužícího švihadla a cvičení se 

švihadlem přeloženým na polovinu či čtvrtinu (Horáková, 1971). Dříve se využívala 

švihadla z konopí, v současnosti se vyrábějí ze syntetického materiálu a bez držátek. 

Správná délka švihadla se určí postojem uprostřed švihadla, jeho konce by měly sahat 

do podpaží. Mezi základní manipulace řadíme komíhání, kroužení a osmy, obtáčení a 

namotávání, přeskoky, vyhazování a chytání (Novotná, 2011). 

Obruč 

 Obruč se vyrábí především s umělé hmoty a její tvar umožňuje mnoho způsobů 

držení a poloh. Lze ji držet jednoruč nebo obouruč, a to vně hmatem, vnitřhmatem či 

dvojhmatem (Horáková, 1971). Do základní manipulace lze zařadit pohyby obloukem, 

kruhem a osmou, komíhání, kroužení, přetáčení, překlápění a roztáčení, kutálení, 

proskakování, prolézání a skoky přes obruč, vyhazování a chytání (Novotná, 2011). 

Míč 

 Při cvičení s míčem zapojujeme celé tělo, kdy oči sledují míč a pohyby 

vycházejí především z oblasti trupu. Správné držení spočívá na dlani miskovitého tvaru, 

ale může být také na hřbetní straně ruky (Horáková, 1971). Do manipulace lze zařadit 

házení a chytání, vtáčení a vytáčení, kutálení, převalování, odrážení, předávání, 

oblouky, osmy a kruhy, skoky přes míč (Freyová, 1988). 

Kužele 

 Toto náčiní prošlo dlouhou řadou změn, než dospělo k současnému tvaru. 

Využívají se zde pohyby v zápěstí a v ramenním kloubu, a proto zvyšují obratnost 

rukou. Nejprve se cvičí s jedním kuželem a postupem času se přidává druhý, což 

vyžaduje vysokou úroveň zvládnutí správné techniky. Při cvičení s kuželi se tříbí cit pro 

rytmus, koordinace a pohybová mysl (Kostková, 1990). Kužele jsou zhotoveny ze dřeva 

nebo umělé hmoty a skládají se z paty, těla, krku a hlavice. Můžou se držet mnoha 
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způsoby: v jedné ruce, v obou, za tělo či za hlavici. Držení za hlavici je buď pevné, 

nebo volné. Základní pohybové tvary jsou komíhání, kroužení, předávání, házení a 

chytání, kutálení, roztáčení, přetáčení, klopení a vztyčování, přeskoky a průskoky, 

ťukání (Freyová, 1988). 

Stuha 

 Stuha je krásné náčiní na pohled, ale velmi obtížné na manipulaci, a to 

především kvůli její délce. Při cvičení pohyby zápěstím vytvářejí větší či menší kresby a 

přenáší se až na celou paži. Pohyby stuhou jsou spojovány s pohyby celého těla 

v doprovodu hudby (Kostková, 1990). Náčiní je složeno z tyčky z umělé hmoty, na 

které je připevněna stuha. Nejpoužívanější držení je jednou rukou na konci tyčky. 

Základní manipulace se stuhou jsou oblouky, kruhy a osmy, vlnovky, spirály, kroužení, 

předávání, házení a chytání, překračování, průskoky, přeskoky (Freyová, 1988). 

 Dále jsou využívána i náčiní netypizovaná, mezi které řadíme např. šátek, tyč, 

destičky, kostky, klobouky apod. (Šťastná, 1993). 

1.2 Charakteristika aerobiku 

 Jak už bylo zmíněno, jeden z navštěvovaných oddílů moderní gymnastiky se 

postupem času začíná věnovat fitness aerobiku a pódiovým skladbám, a proto je zde 

zařazena i kapitola věnující se tomuto odvětví. Pro velkou úspěšnost v soutěžích 

aerobiku je pohybová příprava moderní gymnastiky u dětí velice důležitá. Naučí 

cvičenky zpevnit tělo, propínat horní i dolní končetiny, vést končetiny v prostoru a 

v neposlední řadě přispěje k rozvoji flexibility. V aerobiku je také důležitá ohebnost a 

manipulace s náčiním, kterou se věnují již od útlého věku. Do desíti let se gymnastky 

v mladoboleslavském oddíle zúčastňují okresních a krajských přeborů v moderní 

gymnastice a zabývají se pouze jejím nácvikem. V pozdějších letech přesouvají své 

zaměření k aerobiku, kde již mají osvojené pohyby pro zvládnutí základních dovedností 

potřebných pro zmíněné odvětví. 

Aerobik je specifická forma gymnastiky, která se cvičí na moderní hudbu a 

zlepšuje aerobní zdatnost cvičenců. Převážná část energie při cvičení se získává za 

přísunu kyslíku a nejdůležitějším zdrojem této energie jsou cukry a tuky. Při aerobním 

cvičení se vylučuje oxid uhličitý vydechováním a voda v podobě pocení. Při této 

činnosti se také zlepšuje srdečně-cévní vytrvalost, snižuje se systolický tlak, zvětšuje 

plicní kapacita a kloubní pohyblivost, ale také stoupá sebevědomí a utužuje sebedůvěra. 
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Celkově se může tedy projevovat jako prevence civilizačních onemocnění (Macáková, 

2001). 

1.2.1  Stručná historie aerobiku 
 Úplné základy aerobiku dal Američan dr. Kenneth H. Cooper, který vytvořil 

program aerobního cvičení k rozvoji vytrvalosti. Roku 1968 vydal knihu Aerobics, ve 

které popisuje způsoby zvyšování fyzické zdatnosti. Postupně tyto poznatky byly 

aplikovány na moderní tanec a pronikaly do něj prvky z gymnastiky. V průběhu let 

prošel aerobik mnoha změnami a zaznamenal veliký vzestup. V Čechách i na Moravě se 

nově příchozí aerobik dočkal pozitivních ohlasů a navázal na naší tradici. U jeho 

počátků stála prezidentka Českého svazu aerobiku dr. Jitka Polášková. Mezi první 

publikace patřily Gymnastika pro moderní ženu či Aerobní gymnastika od autorek Zlaty 

Wálové a Heleny Jarkovské. Nesmíme zapomenout na velkou propagátorku aerobiku 

Jane Fondovou, která natočila videokazety se cvičebním programem, jenž se dostaly i 

k nám. V této době začalo o aerobik projevovat zájem více a více žen, sportujících i 

nesportujících. V Americe a Austrálii se aerobic provozoval ve stejné formě a dlouhou 

dobu, což mělo za důsledek vyčerpání zájmu lidí. Vytvářely se náročnější choreografie 

a aerobic se stal sportem jen pro vyhraněnou talentovanou skupinu. Až postupem času 

začaly vznikat fitness centra, kde se mohli realizovat i ostatní jedinci, toužící po aerobní 

aktivitě. U nás se velkého vzrůstu dočkal aerobik až po roku 1989, kdy k nám mohly 

proudit nové druhy a teorie ze zahraničí. Se vznikem soukromých fitness center a 

školících center začala stoupat i kvalita soutěžního sportovního aerobiku. Naši 

závodníci se velmi rychle přiblížili na úroveň sportovců ze západu a začali obsazovat 

vrchní příčky. Příkladem je Olga Šípková, která získala titul mistryně světa z roku 1997 

a stala se oblíbenou instruktorkou na mnoha videokazetách. Dalšími úspěšnými 

závodníky a držiteli světového zlata jsou manželé Hufovi, kteří založili Akademii 

aerobiku, kde dodnes vyučují mladé zájemce o tuto aktivitu. Aerobik je často nazýván 

pouze ženským sportem, tento fakt ovšem vyvracejí držitelé zlaté medaile z mistrovství 

světa Vladimír Valouch, Jakub Strakoš a David Holzer. Toto trio sportovců 

zaznamenalo velký úspěch nejen na soutěžním poli, ale také na poli instruktorském. 

V současné době je u nás aerobik na velmi dobré úrovni, a to především díky vzniku 

mnoha asociací a školících center. Instruktoři čerpají nové poznatky na zahraničních 

kongresech a poté je předávají dále. Chvály českého aerobiku se dostává i od 

zámořských cvičitelů, kteří potvrzují fakt, že při cvičení jsou lidé veselejší a dávají své 

emoce mnohem více najevo (Macáková, 2001). 



22 

 

1.2.2  Soutěžní formy aerobiku 
Aerobic Master Class – závod pro jednotlivce podobající se formě komerčního 

aerobiku. Nejdůležitější složkou hodnocení je provedení. Dále se boduje úroveň 

silových schopností a flexibility a jak rychle se závodník naučí předvedenou 

choreografii. Nejvyšší závod je zde Mistrovství České republiky. 

Aerobic Team Show – soutěž pro skupiny cvičenců, ve které se předvádějí 

různé formy aerobiku vymezené pravidly. Cvičit se může jak s náčiním, tak bez 

náčiní, na nářadí či s jinými pomůckami. Hodnotí se kondiční a koordinační 

schopnosti a hlavně provedení. 

FISAF Fitness Týmy – soutěží se ve skupinách, a to v kategoriích aerobik, step 

a hip hop. Důležité jsou celková souhra cvičenců a vnímání hudebního 

doprovodu. Hodnotí se choreografie jednotlivých útvarů i pohybu v prostoru. 

Dále také technická složka a obtížnost. Výrazným aspektem hodnocení je 

intenzita cvičení, kde se zapojují velké svalové skupiny v co nejkratším čase.  

Sportovní Aerobik – závodí se jak v jednotlivcích, v párech, tak ve skupinách. 

Klade se maximální nárok na techniku provedení a fyzickou zdatnost závodníků. 

Pravidla se neustále vyvíjejí a obměňují s narůstajícími obtížnostmi prvků. 

V sestavě je dán index obtížnosti a povinné prvky, které v ní musí být zahrnuty. 

Hlavním cílem choreografie je pak spojování těchto prvků do celkového projevu 

(Hájková, 2006). 

1.3  Charakteristika sportovního tréninku 

 Trénink můžeme chápat jako organizovaný proces, který rozvíjí, osvojuje a 

zdokonaluje vybrané pohybové činnosti ve sportovním odvětví nebo disciplíně. Cílem 

je dosažení nejvyšší sportovní výkonnosti v této oblasti sportu. Za úkoly tréninku 

považujeme tělesný, psychický a sociální rozvoj jedince, a také osvojujeme sportovní 

dovednosti. Dovednost je učením získaný předpoklad k účelnému a efektivnímu řešení 

daného pohybového úkolu. Dále důležitý pojem ve sportovním tréninku jsou pohybové 

schopnosti. Tyto schopnosti jsou převážně vrozené a považují se za předpoklad lidského 

organismu vykonávat pohybovou činnost. Dělíme je na schopnosti silové, vytrvalostní, 

rychlostní, koordinační a pohyblivost. Pohybové schopnosti jsou relativně stálé v čase, 

ke změnám dochází spíše při dlouhodobém tréninkovém zatížení (Perič & Dovalil, 

2010) 
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1.3.1  Proces sportovního tréninku 
 Proces sportovního tréninku je chápán jako určitý komplex jevů, které se 

vzájemně ovlivňují, doplňují a podmiňují. Rozdělujeme jej na proces morfologicko-

funkční adaptace, proces motorického učení a proces psychosociální adaptace. 

 Proces morfologicko-funkční adaptace – proces, při kterém opakovaně a 

dlouhodobě působí podněty na organismus, který se jim snaží přizpůsobit. Podněty musí 

působit dostatečně často a po delší dobu. Zároveň by měly být přiměřené tréninkovému 

procesu. 

 Proces motorického učení – proces osvojování. Je to specifický druh učení, kde 

je základem učení se pohybu. Prochází čtyřmi fázemi: seznámení, zdokonalování, 

automatizace a tvořivá realizace. 

 Proces psychosociální adaptace – proces interakce sportovců, která zahrnuje 

jak sociální percepci, tak sociální komunikaci. Dochází k formování psychiky jedince a 

jeho chování v oblasti společenských vztahů (Perič & Dovalil, 2010). 

1.3.2  Zatížení 
 Za zatížení jsou označovány podněty, které ovlivňují analyticky i komplexně 

formování sportovního tréninku. Jednotlivá cvičení jsou založena na pohybovým 

obsahu, době trvání, a stupni úsilí, které je vynaloženo na jeho zvládnutí.  

 Obsah cvičení – v rámci sportovních odvětví se vymezují cvičení všeobecně 

rozvíjející (nejmenší podobnost s danou specializaci), speciální cvičení (vyšší až vysoký 

stupeň podobnosti s danou specializací) a cvičení závodní (shoduje se v plném rozsahu 

tréninkového provedení s danou specializací).  

 Objem cvičení – objem vypovídá o množství tréninkové činnosti. Může být dán 

dobou cvičení nebo množstvím opakování. Lze ho vyjádřit pomocí obecných ukazatelů 

(stejná pro všechna sportovní odvětví) či specifických ukazatelů (jiná v příslušných 

sportovních specializacích) 

 Intenzita cvičení – vyjadřuje velikost úsilí, kterou musí jedinec vynaložit na 

zvládnutí pohybového úkolu. Většinou se hovoří o maximální, střední nebo nízké 

intenzitě. Tato intenzita je spojována s energetickým výdejem, proto je třeba zmínit tři 

způsoby energetického zabezpečení pohybové činnosti a to: ATP-CP systém (intenzita 

10-15s), LA systém (činnost do 2-3min) a O2 systém (od 12min).  

 Parametry velikosti zatížení – umožňují manipulovat se zatížením čili plánovat 

i kontrolovat velikost zatížení. Zařazujeme mezi ně: dobu trvání cvičení, počet 
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opakování cvičení, intenzita cvičení, interval odpočinku a způsob odpočinku (Perič & 

Dovalil, 2010). 

1.3.3  Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku 
 Každému vrcholovému výkonu musí předcházet dlouhodobá příprava. Tato 

příprava začíná většinou již v dětském věku a končí v období dospělosti. Každá 

sportovní specializace má však jiné věkové etapy ve sportovní přípravě. Dlouhodobý 

tréninkový proces rozeznává dva odlišné názory, a to „ranou specializaci“ a „trénink 

přiměřeného věku“. V rané specializaci dochází ke snaze o co nejvyšší výkon již 

v útlém dětství, kdežto v tréninku přiměřeném věku respektují vývojové zákonitosti 

jedince a považují dětství pouze za přípravu k dosažení vrcholových výkonů. U rané 

specializace může docházet k přesycení sportem, kdy sportovci ztratí zájem o daný 

sport nebo také k syndromu vyhoření, který je spíše psychického rázu (Perič, 2012). 

1.3.4  Pyramida dlouhodobého tréninku 
 Tréninkový proces lze rozdělit do čtyř hlavních etap: seznamování se sportem, 

základní trénink, specializovaný trénink a vrcholový trénink. 

  Seznamování se sportem – počáteční a velmi důležitá fáze koncepce pro 

pozdější trénink. V této fázi se zaměřuje především na tělesný a psychický rozvoj dítěte, 

upevnění zdraví a vytvoření kladného vztahu ke sportu i cvičení. Tato etapa začíná 

většinou v šesti až osmi letech a končí kolem desátého roku dítěte. Nejvíce se zde 

využívají všestranná cvičení a dochází ke snaze naučit děti pravidelně trénovat. 

  Etapa základního tréninku – navazuje na předchozí fázi. Nejvíce zde 

má zastoupení všestranný rozvoj základních pohybových dovedností, zvládnutí techniky 

a taktiky a vytváření trvalého vztahu k dlouhodobému tréninku. Touto etapou 

procházejí děti mezi 10-13 lety. Postupně zde narůstá speciální výkonnost, ale na 

základě všestranné přípravy. 

  Etapa specializovaného tréninku – v této etapě dochází ke zvyšování 

intenzity tréninkového zatížení. Pohybuje se v rozmezí od 13. do 17. let. Začínají se zde 

rozvíjet speciální pohybové dovednosti, upevňuje se správná technika a zásady taktiky a 

také se formuje motivace. V této etapě často sportovci přemýšlejí o dalším uplatnění 

v dané disciplíně a o pokračování k vrcholovému sportu.  

  Etapa vrcholového tréninku – v této fázi je velmi důležitý individuální 

přístup trenéra a respektovat biologické i psychické vlastnosti jedince. Zde se už plánují 

dlouhodobé cíle a taktické mistrovství. Výrazně se zvyšuje objem a intenzita. Do 
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vrcholové etapy se zahrnují sportovci po sedmnáctém roce a trvá po celou dobu 

soutěžního období (Perič, 2012). 

 Za dětství je považováno období mezi 6-15 roky. Dále se však dělí na dvě menší 

jednotky, a to: mladší školní věk a starší školní věk. V mé práci se budu zabývat pouze 

etapou mladšího školního věku. 

1.3.5  Mladší školní věk 
 Mladší školní věk lze zařadit do období mezi 6-10 lety. V této fázi vývoje 

dochází u dětí k velkým biologickým, psychologickým i sociálním změnám. 

Rozdělujeme jí na dětství a prepubescenci. Tělesná výška a hmotnost u dětí narůstá 

rovnoměrně a rozvíjejí se i vnitřní orgány. Vývoj mozku se již ukončil a jedinec je 

schopen zvládat náročnější koordinační pohyby. Také v oblasti psychiky dochází 

k výrazným změnám. Dítě rozvíjí svoji paměť a představivost, nabírá nové vědomosti. 

Jelikož ještě není schopno chápat abstraktní pojmy, jedná se spíše o období konkrétního 

náhledu. V tomto období jsou děti velmi impulzivní, nedokáží se koncentrovat více jak 

4-5 minut a nerozumí plánování dlouhodobých cílů. Avšak pohybová aktivita je zde 

velmi vysoká a spontánní. Pohyb postrádá úspornost a je doprovázen dalšími vedlejšími 

pohyby. Tzv. „zlatým věkem motoriky“ označujeme období kolem 10. roku dítěte, kdy 

je jedinec schopen rychle se učit novým pohybům. Nesmíme opomenout také sociální 

stránku vývoje dítěte. Dochází zde k socializaci a začleňování do kolektivu. S nástupem 

do školy či do sportovního klubu je přesunut střed pozornosti na druhé. V tomto věku 

děti mezi sebou rády soutěží a chtějí být ve všem nejlepší. Začínají si vytvářet osobní 

vztahy a budovat pozici ve skupině vrstevníků (Perič, 2012). 

 Toto období je specifické především velkou pohybovou aktivitou. Bylo zjištěno, 

že průměrná potřeba pohybu u dítěte předškolního věku je až 5 hodin denně. 

S narůstajícím věkem se tato potřeba rapidně snižuje. Není příliš časté, že děti setrvávají 

u jedné činnosti, pro ně i pohyb je způsobem odpočinku. Důležitým faktorem při 

tréninkovém procesu je pocit dosažení úspěchu. Děti musí být neustále chváleny a 

mnoho instrukcí a oprav je může od dosažení výkonu lehce odradit. Největší zálibou 

dětí mladšího školního věku je hraní. Z hlediska trenérské role je velmi důležitý zapojit 

do tréninkové jednotky herní princip. Získává se při něm spoustu nových dovedností a 

také zlepšuje komunikativní schopnosti v kolektivu. Bylo zjištěno, že při 

organizovaném programu, kde nebyl prostor pro hraní, narůstala vzájemná rivalita a 

agresivita mezi dětmi. Jedinci potřebují své vrstevníky k učením se nových zvyků a 
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poznat krásu přátelství. Děti, které zůstávají mimo kolektiv, později mají problémy 

s navazováním nových kontaktů (Dvořáková, 2009). 

1.3.6  Výběr pohybové činnosti 
 Mnoho rodičů chce zapojit své děti do pohybové aktivity již v útlém věku a 

přemýšlí, na jaké sportovní odvětví svou ratolest přihlásit. Nejlepší by bylo, kdyby si 

samo dítě mohlo různé sporty vyzkoušet a pak samo říci, co ho baví nejvíce. Takto to 

bohužel většinou nefunguje. Jako vhodné řešení se nabízejí kluby a organizace 

zaměřené na všestranný rozvoj bez konkrétní specializace jako Sokol, Česká asociace 

sport pro všechny apod. Pokud se ovšem chce jedinec vydat na vrcholovou dráhu, je 

třeba ho přihlásit do sportovních oddílů. Za sporty, u kterých je typická raná 

specializace, se považují hlavně gymnastika, krasobruslení, tanec, tenis či plavání. Děti 

si při pravidelném tréninku vytvoří trvalý zájem i způsob trávení volného času. Najdou 

si kamarády a zažijí úspěchy, na které budou vzpomínat po zbytek života. Nesmí se 

však vyvíjet až příliš velký tlak ze strany trenéra nebo rodičů. Mnohdy jsou tréninky 

zaměřené pouze na speciální dovednosti a zanedbává se všestranná příprava, což může 

mít za následek zdravotní problémy a také pocit znudění ze strany mladých cvičenců. 

Tyto problémy se mohou projevit i v budoucnosti, např. špatné rozcvičení, jednostranné 

zatížení s nedostatečnou kompenzací, svalová disbalance nebo zkrácení některých 

svalových skupin. Pravidelným trénováním se zvyšuje fyzická odolnost, nic se však 

nesmí přehánět do stavu přetížení až přetrénování. Důležitou roli by měl hrát 

v tréninkovém procesu dítěte i lékař, který dohlíží na jeho zdravotní vývoj. Pokud 

cvičenci sportují správným a pravidelným způsobem, zrychluje se fyzický růst. Pokud 

však je trénink příliš náročný na zatížení svalů a šlach, růst se viditelně zpomaluje. 

Velké zvyšování rozsahu kloubu může vést až k jejich trvalému poškození. Tréninkový 

proces je dlouhodobý a časově velmi náročný. Děti jsou ochuzeny o mnoho jiných 

aktivit a zážitků, což může vést až ke ztrátě motivace či výkonnosti, především v období 

zranění. Jednostranná zaměřenost dítěti neumožňuje začlenit se do jiných sportovních 

okruhů.  

 Trenér hraje nepostradatelnou roli ve sportovním procesu dítěte, a proto by měl 

dokonale znát jeho tělesný i motorický vývoj, jeho psychickou odolnost a jiné potřeby. 

Aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování, měl by být obsah cvičení dosti 

proměnlivý. Dochází tak k udržení pozornosti dítěte. Vždy by mělo docházet ke 

kompenzaci zatěžovaných částí těla a cvičenci by si neměli stěžovat na bolesti svalů či 

šlach. Trenér by měl při tréninkové jednotce navodit radostnou atmosféru, kterou lze 
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získat prostřednictvím her a soutěží. Celkový tlak okolí může mít negativní důsledky po 

fyzické i psychické stránce dítěte na celý život (Dvořáková, 2009). 

 Cvičení rozvíjí vytrvalost a odolnost vůči únavě, která připravuje dětský 

organismus na život v dospělosti. Běh a chůze jsou základní aktivitou, které by se děti 

měli věnovat již od útlého věku. Je to nástroj pro zlepšení životního postoje, motivace 

nebo energie. Zatížení se musí zvyšovat postupně, tím se udrží motivace dětí, která je 

v začátcích tréninkového procesu nesmírně důležitá (Galloway, 2007). 

1.3.7  Tréninková jednotka 
 Za základní cyklus celého tréninkového procesu považujeme tréninkovou 

jednotku. Většina tréninkových jednotek má ustálenou strukturu, která ji dělí na 3-4 

základní části – úvodní, hlavní a závěrečnou. Někdy se používá i fáze průpravná.  

  Úvodní část – je zařazena na začátek tréninkové jednotky. Zahrnuje 

psychickou přípravu, rozcvičení a průpravu neboli zapracování. Cílem této části je 

připravit organismus na další zatížení. 

  Hlavní část – obsahuje hlavní cíl tréninku a tedy i hlavní zatížení. 

Vybírají se zde činnosti na zdokonalování dovedností. Zařazujeme tu koordinační 

cvičení, rychlostní cvičení, silová cvičení a cvičení vytrvalostní. 

  Závěrečná část – hlavním cílem je zklidnění a zotavení organismu. 

Můžeme ji dělit na část dynamickou, kdy se snižuje intenzita zatížení, a statickou, kde 

převažuje především závěrečné protažení svalů. 

 Obvykle tréninková jednotka trvá 60-90 minut. Mimo fyzické zatížení by měla 

struktura tréninku respektovat i psychické zatížení. Emoční část má vrchol v úvodní fázi 

a na konci hlavní fáze. Většinou zde zařazujeme průpravné hry. Kognitivní část je na 

vrcholu v úvodu hlavní fáze, kdy jsou nacvičovány nové dovednosti. Volní část 

postupně narůstá až do začátku hlavní fáze. Poté setrvává na stejné úrovni. Obsahuje 

zejména rychlostní cvičení (Perič, 2012). 

1.3.8  Sportovní talent 
 Vrcholový sport je záležitost jen pro malou hrstku jedinců. Ne každý má na 

provozování této dráhy nadání či talent. A co je to vlastně ten talent? Často se toto slovo 

nachází ve spojitosti s vlohami či nadáním. Talentem se rozumí schopnosti, které 

předurčují jedince k mimořádným výkonům. Vlohy chápeme jako vrozenou schopnost, 

která umožňuje dosáhnout právě těchto mimořádných výkonů.  Nadání je chápáno jako 

soubor schopností, které mohou být dál rozvinuty v talent. 
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 Při výběru talentů se v České republice uplatňuje nejvíce model, který dělí tento 

výběr na čtyři části. První z nich je spontánní výběr, kterému se jinak říká nábor, a je 

to fáze předběžného výběru. Má za úkol odhalovat vrozené vlohy dětí a nabírat co 

nejvíce cvičenců. Druhé části se říká základní výběr, který se už týká hlubšího 

ověřování. Vybírá se zde do sportovních tříd, a to spíše výběrem negativním – vyřazení 

neperspektivních jedinců. Další částí je specializovaný výběr, který se zabývá 

výkonnostním rozvojem. Děti se vybírají již do sportovních center mládeže a klade se 

důraz na konkrétní sportovní činnosti. Poslední část je výběr pro vrcholový sport, kde 

se vybírá do reprezentativních družstev či oddílů. Tato fáze je už zcela profesionální 

(Perič, 2006). 

2 Cíl a úkoly práce, vědecké otázky 
2.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je porovnání sledovaných tréninkových jednotek ve dvou 

oddílech věnujících se moderní gymnastice u dětí předškolního věku. 

Práce seznamuje se s pohybovou přípravou dětí předškolního věku. Proč je 

vlastně tato příprava vůbec důležitá a co je jejím hlavním obsahem. Budou popsány 

detailně cviky na flexibilitu a manipulaci s náčiním. Ukáže se celkové rozvržení 

jednotlivých prvků v tréninkové jednotce (dále TJ) a nejčastější chyby, které se 

v pohybové přípravě vyskytují. Dalším a neméně důležitým obsahem práce je 

zhodnocení všech složek pohybové přípravy. Zaměření bude především na flexibilitu a 

manipulaci s náčiním. Tyto dvě složky představují nejdůležitější část tréninkové 

jednotky u předškolních dětí a tvoří její hlavní obsah. Zmíněná je i kapitola o aerobiku, 

jelikož jeden z oddílů dále zaměřuje svou pozornost tímto směrem. Avšak pohybová 

příprava pro moderní gymnastiku zůstává stejná a lze jí s druhým oddílem porovnávat. 

A konečně z práce vzejdou i některé klady a zápory dvou pohybových příprav, které 

jsem pro práci zvolila. Na tyto klady a zápory se přijde porovnáním obsahu tréninkové 

přípravy s odbornou literaturou, týkající se daného tématu. 

2.2 Úkoly práce 

- nalezení dvou gymnastických klubů, zabývajících se pohybovou přípravou 

předškolních dětí a dovolit se trenérů o jejich navštěvování 

- v pravidelných intervalech navštěvovat tréninkové jednotky obou oddílů 
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- zaznamenávat potřebné informace do poznámkového bloku 

- zjistit časové rozložení jednotlivých cvičení v rámci tréninkové jednotky 

- poznamenat počet cvičenek, počet trenérů a počet navštívených hodin 

- popsat veškeré prvky flexibility a manipulace s náčiním použité v pohybové 

přípravě 

- zhodnotit obě pohybové přípravy, klady a zápory, otázky do budoucna 

2.3 Vědecké otázky 

V mé práci se nebude v závěru vyvozovat, která pohybová příprava je lepší či 

horší. Pouze čistě analyzovat jednotlivé složky a porovnat je jak mezi sebou, tak 

s poznatky z odborné literatury. Proto budou stanoveny jen tyto vědecké otázky: 

 

1) Budou se pohybové přípravy lišit v míře a náročnosti flexibility v jejich obsahu? 

2) V jaké míře bude zastoupena manipulace s náčiním? 

3) Budou se obě přípravy rozcházet s odbornou literaturou? 

3 Metodika práce 
3.1 Sledovaný soubor 

Ve své práci jsem si za sledovaný soubor vybrala dva oddíly moderní 

gymnastiky. První oddíl provozuje svoji činnost v Praze a zabývá se čistě moderní 

gymnastikou. Začíná se zde trénovat již od velmi útlého věku a to okolo 3-4 let. Později 

mají dívky ve své tréninkové jednotce zahrnutou i baletní přípravu. Učí se od začátku 

manipulaci se všemi pěti náčiními a postupně se v nich zdokonalují. Velmi důležitá je 

schopnost flexibility. Dívky musí zvládnout prvky náročné na kloubní pohyblivost a 

svalovou ohebnost. Soutěží se ve všech věkových kategoriích, počínaje tou nejmladší. 

Závody jsou rozděleny do okresních a krajských skupin. Vrcholem celé soutěžní éry je 

Mistrovství České republiky, popřípadě další zahraniční závody jako Mistrovství 

Evropy, Mistrovství světa či dokonce Olympijské hry. 

Druhý oddíl moderní gymnastiky, který jsem si pro svoji práci zvolila, má sídlo 

v Mladé Boleslavi a také se zabývá trénováním těch nejmladších svěřenkyň. Dívky 

mohou tento klub navštěvovat od 3 let a pokračují, až dokud jejich zájem neopadne. U 

předškolních dětí se začíná s pohybovou přípravou moderní gymnastiky. Taktéž se 

dívky věnují nácviku manipulace s náčiním, které později neustále zdokonalují. Rovněž 
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se klade důraz na flexibilitu a zvládnutí důležitých prvků ohebnosti, potřebných pro 

soutěžní sestavy. Zároveň se do programu přípravy začleňují hry k rozvoji rychlosti, 

vytrvalosti i síly. Často se v nich využívají gymnastické náčiní či nářadí pro 

zdokonalování manipulace s nimi. Soutěží moderní gymnastiky se zúčastňují dívky 

v nejmladších kategoriích, většinou až do 10. roku. Poté se pohybová příprava 

gymnastiky postupně mění v přípravu pro fitness aerobik a pódiové skladby. Prvky 

s náčiním se dále a ve stejné míře procvičují a zdokonalují, jelikož jsou potřebné 

především v pódiových skladbách. Více se zde pak začleňují základní kroky aerobiku a 

rozvíjí silové schopnosti pro zvládnutí náročných prvků pro statickou i pohybovou sílu. 

V tomto období již dívky závodí v soutěžích FISAF ve všech kategoriích. Vrcholem 

celé soutěžní sezóny je Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy a Mistrovství 

světa. 

3.2 Hlavní metody 

Hlavními dvěma metodami použitými v této práci je analýza a komparace 

(neboli porovnání). Analýza znamená rozbor složitějších skutečností na jednodušší 

prvky a týká se části, kdy rozebíráme tréninkovou jednotku jednotlivého oddílu moderní 

gymnastiky (Hendl, 2012). Obsahuje nejprve rozbor časového rozložení v rámci 

tréninkové hodiny. To znamená jak dlouho a v jakém množství se provádějí cviky na 

zahřátí a protažení, manipulaci s náčiním či doprovodné hry. Také jak postupně vzrůstá 

či klesá emoční křivka u cvičenek. Dále se analyzují konkrétní prvky a cviky obsažené 

především v části protažení a poté v nácviku dovedností s náčiním.  Zajímají nás úrovně 

obtížnosti jednotlivých prvků a doba setrvání v jedné poloze či souboru poloh. To 

všechno se vyskytuje v metodě analýzy. 

Metoda komparace znamená porovnání dvou nebo více sledovaných souborů a 

přichází na řadu až v závěrečné fázi, kdy obě analýzy gymnastických oddílů budou 

položeny vedle sebe (Hendl, 2012). Zhodnotí se všechny složky pohybové přípravy a 

jaké mají zastoupení v tréninkové jednotce. Porovnají se časové rozložení jednotlivých 

cvičení v rámci tréninkové jednotky, zda se některý oddíl věnuje více či méně konkrétní 

složce přípravy. Poté se zaměří na samotné prvky flexibility, zda se věnují stejné oblasti 

protažení nebo využívají jiné metody pro zlepšení výkonu. To stejné platí i pro nácvik 

manipulace s náčiním. Nakonec bude porovnána emoční křivka dívek v průběhu 
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Oddíl/Měsíc

1. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

2. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

3. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

4. PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

Listopad

Praha

Mladá Boleslav

Září Říjen

Tabulka 1 - rozvrh hodin 

tréninkové jednotky a zařazení průpravných her. U obou pohybových příprav se 

zhodnotí celková náplň tréninkové hodiny a srovná s poznatky z odborné literatury. 

3.3 Sběr dat 

Aby bylo možné obě pohybové přípravy porovnávat, musí se nejprve nasbírat 

potřebná data k celému projektu. Chodila jsem postupně do obou oddílů a zhlédla jejich 

tréninkové jednotky. Celkem jsem navštívila šest tréninkových jednotek v každém 

oddílu moderní gymnastiky. Hodiny byly rozloženy následovně. V prvním oddílu 

v Praze se tréninky konaly vždy ve čtvrtek a v měsíci září jsem zhlédla první dvě 

vyučovací hodiny. Poté se to opakovalo stejným způsobem i v měsících říjen a listopad, 

kdy jsem opět navštívila v prvních dvou týdnech dvě tréninkové hodiny. V Mladé 

Boleslavi naopak probíhaly vyučovací hodiny v úterý, tak jsem stíhala zhlédnout stejné 

tréninkové jednotky a ve stejném pořadí jako v předchozím oddílu. Začínající dívky 

mají tréninky v obou oddílech dvakrát do týdne. Mně ovšem k mé práci stačilo 

navštěvovat vždy jen jednu hodinu v týdnu. Pro větší přehled jsem zpracovala 

následující tabulky s celkovým počtem navštívených hodin a také s konkrétními dny, 

které byly navštíveny. Poté je možné vidět i celkový souhrn všech informací 

nasbíraných v průběhu návštěvy tréninkových jednotek. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce 1 jsou zaznamenány všechny navštívené lekce v průběhu tří měsíců 

v obou oddílech moderní gymnastiky. Tabulka je rozdělena na čtyři týdny ve třech 

měsících a zvýrazněny jsou ty dny, ve kterých jsem byla na tréninkových jednotkách 

přítomna. 
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Oddíl
Počet navštívených 

hodin

Věk 

cvičenek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Praha 6 18 16 18 17 17 16 2 2 2 2 2 2 4-6 let

Mladá Boleslav 6 21 18 20 20 19 19 1 1 1 1 1 1 3-6 let

Počet cvičenek v TJ Počet trenérů v TJ

Tabulka 2 - celkový souhrn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle tabulky 2 lze vidět celkový počet navštívených hodin, počet cvičenek a trenérů 

v každé tréninkové jednotce a konečně i věk gymnastek navštěvujících oba kluby. Je 

zde rozepsáno všech šest tréninkových jednotek pro větší přehled jednotlivých hodin. 

Z tabulky 2 je známo, že v pražském oddílu v každé TJ jsou přítomni vždy dva trenéři, 

kdežto v boleslavském klubu pouze jeden. Počet cvičenek se však o mnoho neliší. Lze 

tedy říci, že v oddílu v Praze se gymnastkám věnuje mnohem větší pozornost než 

v oddílu v Mladé Boleslavi. 

4 Praktická část a výsledky 
Nyní se přesuneme k praktické části a celkovým výsledkům pozorování. Po 

navštívení všech tréninkových jednotek a sepsání potřebných informací mě zaujaly 

nejvíce dva okruhy přípravy, ve kterých lze pozorovat největší rozdíly, a to časové 

rozložení jednotlivých cvičení v rámci vyučovací hodiny a konkrétní cviky v obsahu 

rozcvičení.  Jako první bych se chtěla zaměřit na časové rozložení TJ, které je velice 

zajímavé a obsahuje nejvíce odlišností mezi dvěma oddíly moderní gymnastiky.  

4.1 Časové rozložení TJ 

Časové rozložení tréninkové jednotky znamená, po jakou dobu se oddíl zabývá 

jednotlivými složkami přípravy. U pohybové přípravy v moderní gymnastice tyto 

složky většinou jsou: zahájení hodiny, zahřátí organismu, rozcvičení, manipulace 

s náčiním a závěrečné ukončení hodiny. V našem případě u dvou zvolených oddílů lze 

nalézt patrné rozdíly. Pro důkladnější pohled na porovnání pohybové přípravy v oblasti 

časového rozložení uvádím příklad jedné tréninkové jednotky každého oddílu. Časové 
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rozložení však i v následujících TJ zůstává stejný, proto celkové tabulky a grafy jsou 

vytvořeny ze všech navštívených tréninkových jednotek. Čas je veden v minutách a jsou 

zde uvedené stručné aktivity, které jsou za danou dobu prováděny. Konkrétním cvikům 

se budeme věnovat až ve druhém oddílu praktické části. Nyní nás zajímá pouze rozdíl 

v čase, který klub věnuje jednotlivým složkám pohybové přípravy. 

 

Oddíl Praha 

Zahájení hodiny:  5 minut, nastoupení do řady, docházka 

Zahřátí organismu:  5 minut, cvičení pro zahřátí jako je běh a poskoky 

Rozcvičení: 37 minut, prvky pro zvládnutí jednoduchých poloh a 

pohybů, ale ve velkém rozsahu 

Manipulace s náčiním: 10 minut, základy správného držení obruče a jednoduché 

manipulace s ní 

Ukončení hodiny:  3 minuty, závěrečné zhodnocení hodiny 

 

Oddíl Mladá Boleslav 

Zahájení hodiny:  5 minut, přivítací slova a docházka 

Zahřátí organismu:  10 minut, cvičení pro zahřátí, běh, poskoky a cval 

Rozcvičení: 15 minut, cviky pro mobilizaci a protažení velkých i 

malých svalových skupin 

Manipulace s náčiním: 20 minut, základy správného držení a manipulace s obručí, 

pomocné cvičení pro zlepšení dovedností 

Hry a hrátky: 5 minut, hry zaměřené na rozvoj manipulace s obručí a 

zvyšující pestrost hodiny 

Ukončení hodiny:  5 minut, uklízení náčiní, závěrečné zhodnocení hodiny 

 

Pomocí tabulky lze znázornit pouze časové rozložení jednotlivé tréninkové 

jednotky. 
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Tabulka 3 - časové rozložení 

 Zahájení 
Zahřátí 

organismu 
Rozcvičení 

Manipulace 

s náčiním 

Hry a 

hrátky 
Ukončení 

Praha 5 minut 5 minut 37 minut 10 minut 0 minut 3 minuty 

Mladá 

Boleslav 
5 minut 10 minut 15 minut 20 minut 5 minut 5 minut 

 

 Z tabulky 2 lze vidět, ve kterých částech se jednotlivé pohybové přípravy liší. 

Stejně dlouho se oba oddíly věnují pouze zahájení hodiny a částečně i ukončení. Velice 

se však rozcházejí v délce zahřátí organismu a následnému rozcvičení. Oddíl v Praze 

klade velký důraz na kvalitu rozcvičení a věnuje mu převážnou část tréninkové 

jednotky. Na manipulaci s náčiním zbyde jen deset minut z celkové hodiny. Naopak 

oddíl v Mladé Boleslavi má složku rozcvičení až o dvacet dva minut kratší a pokrývá 

pouze polovinu tréninkové jednotky. Více se zabývá částí manipulace s náčiním, kde 

zařazuje také doprovodné hry, které u oddílu v Praze nevidíme. Také ve složce zahřátí 

organismu se nepatrně liší. Oddílu v Praze stačí pouze pět minut a pak se spíše zaměřuje 

na sekci rozcvičení. Na druhé straně stojí oddíl v Mladé Boleslavi, kde zahřátí 

organismu trvá deset minut, ale výrazně omezují délku následného rozcvičení. 

 Pro další znázornění jednotlivých tréninkových jednotek v obou oddílech je 

možno použít grafy, které potřebné údaje převedou na procenta. Ke zjištění 

procentuálního časového rozložení všech složek TJ jsem zvolila následující výsečový 

graf. Je třeba připomenout, že grafy jsou sestaveny dle všech navštívených tréninkových 

jednotek. 
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Graf 1 - časové rozložení Praha 

 

  

Graf 2 - časové rozložení - Mladá Boleslav 

 

Z grafu 1 je možné říci, že oddíl v Praze věnuje rozcvičení až 62% z tréninkové 

jednotky, což je více jak polovina. Je to zde hlavní složka tréninku a klade se na ní 

velký důraz pro pozdější upevňování dovedností. Dle rostoucích nároků na flexibilitu 

kladených na mladé gymnastky se tento oddíl snaží o co nejdůkladnější nácvik prvků 

pro velký rozsah pohybu. Je známo, že tyto prvky se musí učit již od útlého věku a 

věnovat jim největší pozornost, aby se české gymnastky mohly přiblížit konkurenci ze 

zemí bývalého Sovětského svazu. Naproti tomu oddíl v Mladé Boleslavi se touto 

8%
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62%

17%

0%5%

Časové rozložení TJ - Praha

Zahájení Zahřátí organismu Rozcvičení

Manipulace s náčiním Hry a hrátky Ukončení

8%

17%

25%

34%

8%

8%

Časové rozložení TJ - Mladá Boleslav

Zahájení Zahřátí organismu Rozcvičení

Manipulace s náčiním Hry a hrátky Ukončení
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složkou přípravy dle grafu 2 zabývá pouze z 25% tréninkové jednotky, a proto většinou 

nemohou konkurovat ostatním gymnastkám v oblasti flexibility. Avšak z 34% se tento 

oddíl věnuje manipulaci s náčiním pro nácvik a následné upevnění pohybových 

dovedností na rozdíl od oddílu v Praze, kde tato složka pokrývá 17% tréninkové 

jednotky. Pro pozdější přechod k pódiovým skladbám je manipulace s náčiním velmi 

důležitá.  

4.2 Cvičební obsah TJ 

Jako druhý okruh pohybové přípravy, který mě nejvíce zaujal a kterému bych 

věnovala větší pozornost, je cvičební obsah tréninkové jednotky a výběr konkrétních 

cvičení především v oblasti rozcvičení. Pro přehled rozdílů uvádím příklad jedné 

tréninkové jednotky a tedy i konkrétních cviků v obou oddílech moderní gymnastiky. 

4.2.1 Oddíl Praha 
Zahájení hodiny: 

- 5 minut 

- Nástup v řadě, vysvětlení základního gymnastického postoje (stoj spatný, 

připažit) 

- Znalost pravé a levé strany, otáčení za pravou či levou rukou 

Zahřátí organismu: 

- 5 minut 

- Běh po kruhu v doprovodu tleskání, ruce v bok 

- Běh se skrčováním zánožmo, ruce v bok 

- Cvičení v kruhu, čtyři kroky vpřed, čtyři kroky vzad, připažit 

- Dva kroky stranou a výpon, upažit 

Rozcvičení:1 

- 37 minut  

- Sed, předpažit – předklon, ruce na chodidla 

- Sed skrčmo – předklon, paže volně 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes – předklon, paže volně 

- Sed skrčmo kolena zevnitř, ruce na chodidla – hmity v kyčelním kloubu 

                                                 
1 Prvky jsou popsány bez rytmizace a opakování, délku provádění cviků udává trenér 
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- Sed skrčmo, připažit ruce na paty – střídavě přednožit pravou a levou s 

dopomocí  

- Leh na břiše – zvedání trupu do vzporu ležmo prohnutě se skrčováním 

zánožmo 

- Vzpor klečmo – ohnutě vzpor klečmo sedmo, prohnutě vzpor ležmo a zpět 

(„kočička“) 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní záklon (ruce stále na patách) 

- Leh – přednožit pravou i levou s výdrží 

- Sed skrčmo – pádem vzad leh vznesmo 

- Vzpor dřepmo zánožný pravou i levou 

Seznámení s náčiním a základní dovednosti: 

- 10 minut 

Náčiní obruč 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes, obruč obouruč kolem těla dole – zvedat 

nahoru a zpět 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes, obruč obouruč nad hlavou rovně – otáčení 

obruče vpravo a vlevo 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes, obruč obouruč nad hlavou rovně – 

překlápění obruče vpřed a zpět 

- Obruč na zemi – skok snožmo do obruče a zpět, obíhání obruče vpravo 

s náklonem vlevo, upažit („letadlo“) 

- Stoj spojný, obruč obouruč před tělem rovně podhmatem – proskakování 

snožmo přes obruč a zpět 

Ukončení hodiny: 

- 3 minuty 

- Nástup v řadě, základní gymnastický postoj 

- Zhodnocení hodiny 

4.2.2 Oddíl Mladá Boleslav 
Zahájení hodiny: 

- 5 minut 

- Sed v řadě, zjištění docházky 

- Znalost pravé a levé strany 

Zahřátí organismu: 
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- 10 minut 

- Běh po kruhu, skrčování zánožmo 

- Klus přísunný stranou vpravo a vlevo po kruhu 

- Běh se skrčováním přednožmo 

- Čtyři kroky chůze ve výponu, čtyři kroky chůze po patách 

Rozcvičení:2 

- 15 minut 

- Stoj rozkročný, vzpažit – s výdechem hluboký předklon 

- Stoj rozkročný, upažit – kruhy zápěstím vpřed, totéž předloktím 

- Stoj rozkročný, pokrčit upažmo dolů ruce v bok – úklon vpravo a vlevo 

- Stoj rozkročný, pokrčit upažmo dolů ruce v bok – vodorovný předklon 

- Vzpor stojmo rozkročný 

- Vzpor stojmo – ručkováním vzpor ležmo 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes – předklon 

- Sed, předpažit – předklon 

- Sed roznožný, upažit – vztyčit a propnout chodidla 

- Sed roznožný, upažit – úklony vpravo a vlevo 

- Sed roznožný – ručkování vpřed 

- Vzpor klečmo zánožný pravou i levou 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní záklon (ruce stále na patách) 

- Vzpor klečmo – ohnutě vzpor klečmo sedmo, prohnutě vzpor ležmo a zpět 

(„kočička“) 

- Leh – s dopomocí trenéra zvedání cvičenek do stoje na lopatkách 

Seznámení s náčiním a základní manipulace:3 

- 20 minut 

Náčiní obruč 

- Stoj spojný, obruč obouruč před tělem svisle mezi palcem a ukazováčkem – 

komíhání vpravo a vlevo 

- Stoj spojný, obruč obouruč nad hlavou rovně – překlápění obruče vpřed a 

zpět 

- Stoj spojný, obruč v pravé mezi palcem a ukazováčkem – obloukem vpřed 

kroužení vzad 

                                                 
2 Prvky jsou popsány bez rytmizace a opakování, délku provádění cviků udává trenér 
3 Cviky byly prováděny vždy v pravé i levé ruce 
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- Obruč na zemi – skoky snožmo vpřed do obruče a zpět 

- Stoj spojný, obruč obouruč před tělem rovně – proskakování snožmo do 

obruče a zpět 

Jiné využití obruče: 

- Tři řady obručí na zemi, tři zástupy: 

 Běh, nešlapat na obruče 

 Běh, slalom mezi obručemi 

 Skoky snožmo vpřed do obručí 

 Skoky po levé i pravé do obručí 

 Vzpor stojmo rozkročný – 

slalom mezi obručemi („běh po 

čtyřech“) 

 Vzpor dřepmo – odrazem skoky 

do obručí 

Hry a hrátky: 

- 5 minut 

- Obruče na zemi, běh volně v prostoru – na znamení skok do libovolné 

obruče 

- Různé obměny hry – běh pozadu, skoky snožmo, chůze ve dřepu apod. 

Ukončení hodiny: 

- 5 minut 

- Uklízení náčiní 

- Zhodnocení hodiny 

 

Z těchto příkladů dvou tréninkových jednotek lze rozebrat konkrétní cvičení pro 

rozvoj pohybových dovedností.  

V části zahřátí organismu se přípravy o mnoho neliší ve výběru pohybových 

cvičení. Oba kluby zvolily pro nejúčelnější rozproudění pohybového aparátu 

jednoduché cviky lokomoce jako je chůze, běh či poskoky. Je možné pozorovat stejnou 

skupinovou organizaci cvičenců, a to v kruhu. Tato struktura dává trenérům lepší 

přehlednost všech cvičenek a je pro nejmladší gymnastky nejsnáze pochopitelná. 

Zajímavější je však část rozcvičení. Z hlediska organizace cvičenců oddíl v Praze 

zvolil stále útvar v kruhu, naproti tomu oddíl v Mladé Boleslavi upřednostňuje 
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pravidelné rozestavení gymnastek po celém cvičebním prostoru. Co se týče konkrétních 

cviků pro rozvoj flexibility lze vidět odlišné způsoby rozcvičení. V pražském oddílu se 

cviků provádí pouze omezené množství, ale mnohem déle v nich setrvávají. Každému 

prvku se věnují až pět či šest minut, což podporuje jeho dokonalé zvládnutí. Naopak 

mladoboleslavský oddíl zahrnuje v části rozcvičení spoustu cviků na mobilizaci kloubů 

a zvýšení rozsahu, avšak ve velmi krátkém čase. 

V části manipulace s náčiním je možno taktéž pozorovat rozdíly, a to zejména 

v době strávené pro její nácvik. Stejně jako u sekce rozcvičení i zde platí, že pražský 

oddíl se zaměřuje spíše na zvládnutí méně cviků, ale o to důkladněji. Mladoboleslavský 

klub má ve svém obsahu více průpravných cvičení pro zvýšení pestrosti a rozvoje 

dovedností. Také zde zahrnuje drobné hry, které zvednou emoční křivku u cvičenek a 

zanechají v nich pocit radosti. Hry jsou vždy zaměřené na rozvoj pohybových 

dovedností a manipulace s konkrétním náčiním. 

Ukončení hodiny má opět podobný charakter v obou oddílech. Začleňuje se zde 

závěrečné zhodnocení hodiny, kde mohou být obsaženy chvály či kritiky na jednotlivé 

cvičenky a seznámení s obsahem následující tréninkové jednotky.  

Pro znázornění v grafu použiji cviky, které jsou obsaženy v obou pohybových 

přípravách a u kterých lze tedy porovnat jejich doby setrvání. 

         Graf 3 - doba cviků 

 

 

Na grafu 3 lze spatřit čtyři cviky v oblasti rozcvičení, které byly obsaženy v obou 

pohybových přípravách. Každý cvik byl prováděn v určitém počtu opakování, v grafu je 

však zaznamenána celková doba provádění cviku v minutách, ve které je opakování již 

zahrnuto. Čas je spíše orientační, ale vyplývají z něj rozdíly mezi jednotlivými 
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přípravami. Oddíl v Praze setrvává až o polovinu času déle v konkrétních cvicích než 

oddíl v Mladé Boleslavi. Ne vždy gymnastky setrvávají v dané poloze celou dobu, 

jelikož trenér v průběhu cviku obchází všechny cvičenky a pomáhá jim ke zvýšení 

rozsahu pohybu. 

V části manipulace s náčiním lze také potřebné údaje zpracovat do grafu pro 

přesnější zobrazení. Zaměříme se zejména na obsah cvičení, jelikož obě přípravy se liší 

v počtu prováděných prvků i délce nácviku. 

Graf 4 - manipulace s náčiním -  Praha 

 

 

         Graf 5 - manipulace s náčiním - Mladá Boleslav 
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V grafu 1 a 2 lze pozorovat všechna cvičení, která jsou obsažena v pohybové 

přípravě v oblasti manipulace s náčiním. Dle záznamu z tréninkové jednotky jsem 

rozdělila celé cvičení na čtyři hlavní části, a to seznámení s náčiním, základní 

dovednosti, jiné využití náčiní a hry a hrátky. Seznámení s náčiním je obsaženo v obou 

přípravách a patří sem nácvik držení obruče, překlápění či otáčení. Mezi základní 

dovednosti řadíme proskakování obruče, roztáčení a kutálení, taktéž zahrnuto v obou 

tréninkových jednotkách. Oddíl v Mladé Boleslavi navíc zařazuje do svého programu i 

cvičení s jiným využitím náčiní jako obíhání obručí v zástupech v různých obměnách a 

také hry a hrátky pro zvýšení pestrosti nácviku s náčiním. Z grafu je vidět rozdílné 

zastoupení těchto složek v celém cvičení manipulace s náčiním. Graf 1 poukazuje na 

oddíl v Praze, kde jsou rovnoměrně rozloženy dvě části a to seznámení s náčiním a 

základní dovednosti. Oddíl se věnuje těmto složkám ve stejném poměru. Graf 2 naopak 

ukazuje oddíl v Mladé Boleslavi, který ve své přípravě zahrnuje všechny čtyři části a 

nejvíce času stráví nácvikem jiného využití náčiní. 

4.3 Emoční křivka zatížení  

Emoční zatížení je psychického rázu a udává míru emocí vyvolaných u dětí při 

provádění určité pohybové činnosti. V průběhu tréninkové jednotky má tendenci 

střídavě stoupat a klesat. V jedné vyučovací hodině by emoční zatížení mělo mít dva 

vrcholy. První na začátku tréninku, kdy se cvičenky prostřednictvím drobných her 

namotivují k následnému nácviku pohybových dovedností. Druhý vrchol by měl být na 

konci hlavní části, kdy už jsou gymnastky psychicky vyčerpané ze vstřebávání nových 

vědomostí, a měly by se zde opět zařadit hry na rozvoj naučených dovedností (Perič, 

2012). 

Při porovnání již zmíněných dvou pohybových příprav byl zjištěn rozdíl ve 

vzrůstu emoční křivky zatížení. Pro jeho znázornění je využit následující spojnicový 

graf. 
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Graf 6 - emoční křivka zatížení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 znázorňuje emoční zatížení v průběhu jedné tréninkové jednotky. 

V pražském oddílu lze sledovat vzestup emocí v úvodní části, kdy cvičenky zahajují 

svůj trénink. Posléze křivka nepatrně klesne v důsledku dlouhého rozcvičení, které pro 

mladé gymnastky znamená přechod do monotónní činnosti. V hlavní části je znát opět 

emoční vzestup, kde se začíná manipulovat s náčiním a je tedy na řadě něco nového. 

Postupně až k závěrečné fázi emoční křivka klesá a blíží se konec tréninkové jednotky. 

U oddílu v Mladé Boleslavi má emoční zatížení trochu jiný charakter. Začíná obdobně 

jako v předchozím oddílu, a to vzrůstajícími emocemi v průběhu úvodní části. Posléze 

křivka zůstává na stejné úrovni až do začátku hlavní části, kdy se přejde na nácvik 

dovedností s náčiním. Zde se křivka opět ustálila a poté v závěrečné fázi nabírá opět 

vzestupný charakter, kdy jsou do přípravy zařazeny doprovodná cvičení či herní 

dovednosti. Ke konci hodiny emoční zatížení opět klesne na počáteční hodnotu. 

Největší rozdíl lze vidět v závěrečné fázi, kdy se jednotlivé emoční křivky zatížení 

rapidně rozcházejí. 

5 Diskuse 
Nyní přichází na řadu závěrečná diskuze, která se bude věnovat především 

zhodnocení celkových výsledků a porovnání s odbornou literaturou. Zaměříme se znovu 

na jednotlivé složky výzkumu pro přehlednější rozbor. 
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Jako první bylo porovnáváno časové rozložení tréninkové jednotky v pohybové 

přípravě. Při pozorování obou týmů byly zjištěny podobnosti, ale i odlišnosti 

v jednotlivých částech tréninku. Jak už bylo řečeno, podobnosti se nacházejí v sekci 

úvodu a závěru, nepatrně i v zahřátí organismu. Dle Periče (2012) se úvodní část 

zaměřuje hlavně na psychickou průpravu a přípravu organismu na následující zátěž. 

Psychickou průpravu nelze vidět ani u jednoho týmu, pouze slova na uvítanou, vyplnění 

docházky či sdělení programu dnešní hodiny. U nejmladších dětí předškolního věku 

není psychická průprava až natolik důležitá, jelikož cvičenky jsou na vyučovací 

jednotku natěšeny samy od sebe a netrpělivě čekají na konkrétní cvičení. Dlouhá slova 

na úvod nejsou zapotřebí kvůli velmi krátké pozornosti gymnastek. Zahřátí organismu a 

přípravu na pozdější zatížení už u obou oddílů pozorovat lze. Rozdíl je pouze v čase, 

kdy se celková doba rozchází až o pět minut. V odborné literatuře zaměřené na 

tréninkové zatížení u nejmladších jedinců se klade důraz na časté obměňování činností 

kvůli udržení pozornosti. Proto je rozdíl mezi oddíly, kdy v Praze využívají pouze jedno 

či dvě cvičení na zahřátí a přecházejí k další části. V Mladé Boleslavi zařazují více 

různorodých činností, a proto jim příprava organismu na zátěž trvá delší dobu. Tak či 

onak tato úvodní část většinou zabírá do deseti minut z celé hodiny a shoduje se 

částečně s odbornou literaturou. Více se však rozchází v další části a tou je část hlavní. 

Perič (2012) poukazuje na významnost hlavní části, ve které se odehrává nácvik 

nejdůležitějších prvků a cvičení. Měly by se v ní objevit cviky na rozvoj koordinace, 

rychlosti, síly a vytrvalosti. Je zaměřena především na nácvik nových dovedností či 

zdokonalování již naučených. V časovém rozložení TJ v pražském oddílu však lze 

vidět, že za hlavní část považuje složku rozcvičení. Věnuje jí většinu hodiny a na další 

části zbyde mnohem méně času. Mladoboleslavský oddíl se už více shoduje s literaturou 

a v hlavní části se zabývá i manipulací s náčiním. Pro tým v Praze je nejdůležitější, aby 

gymnastky získaly potřebnou flexibilitu, dokud jsou mladé a jejich těla se vyvíjejí. 

Tento poznatek je možné spatřit ve většině oddílů věnující se vrcholové gymnastice. Na 

cvičenky jsou kladeny stále větší nároky na mobilizaci páteře a pohyblivost kloubů, a to 

v důsledku rostoucí konkurence ze zahraničí. Největší ohebnost gymnastek lze 

pozorovat v Ruské federaci nebo v Číně. Zde probíhá mnohem větší zatěžování kloubů 

a svalů a velmi přísný trénink. Cvičenky začínají moderní gymnastiku provozovat 

v mladém věku a obětují jí celý svůj život. Sport nahradí školní docházku a postupně se 

stává zaměstnáním. A právě to podněcuje i české trenéry ke zvýšení nároků na 

flexibilitu cvičenek, aby mohly světovým sportovcům konkurovat. Oddíl v Mladé 
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Boleslavi se později přesouvá k oblasti vrcholového aerobiku, kde je flexibilita také 

důležitá, ale více se klade důraz na manipulaci s náčiním či celkovému zpevnění a 

pohybu těla. Proto je pro ně důležitější nácvik nových dovedností s náčiním.  

A na toto téma navazuje i následující emoční křivka zatížení. Pokud má podle 

Periče (2012) mít dva vrcholy v úvodní a hlavní části, opět se rozchází se sledovanými 

soubory. V malé míře se shoduje s oddílem v Mladé Boleslavi, kde se snaží zapojit 

různé hry a obměny činností pro zpestření celkového tréninku. Tyto hry však provozuje 

pouze v závěrečné části. Ve většině odborné literatuře zařazují hry jak na úvod, tak na 

závěr. Občas je možno zařadit malé zpestření i v hlavní části. Tato kritéria výuky 

nesplňuje ani jeden ze zmíněných oddílů. V pražském týmu navíc setrvávají při jedné 

činnosti velmi dlouhou dobu, která je pro děti zcela vyčerpávající. Zde je také možné 

říci, že právě z toho důvodu potřebuje tento oddíl dvě trenérky pro jednu skupinu 

cvičenek. Děti v tomto věku udrží pozornost kolem pouhých pěti minut a poté už 

zaměřují své myšlenky jinam. Dvě trenérky zvládají lépe gymnastky kontrolovat a více 

se jim věnují, aby děti neměly čas soustředit se na ostatní věci. Při pozorování 

zmíněného souboru mě jejich chování velice překvapilo. Z vlastních zkušeností jsem 

obeznámena s kvalitou kázně u takto mladých dětí a jejich potřebou si především hrát. 

V Pražském týmu však nikdy nedocházelo k vyrušování výuky, k bojkotu či 

nepozornosti. Gymnastky si po pár hodinách zvykly na stereotypní a zdlouhavé cvičení 

a při tréninku panovalo především velké ticho. Pro vrcholový sport by se dalo říci, že je 

to pozitivní zpráva. Trenéři se mohou naplno cvičenkám věnovat a neřešit problémy 

kázně. Z hlediska odborné literatury se však toto tvrzení naprosto rozchází se zásadami 

tréninku přiměřeného vývoji. Dvořáková (2009) poukazuje na fakt, že děti si potřebují 

především hrát. Není v jejich zvyku setrvávat při jedné činnosti delší dobu a musí se 

často pohybovat. Nemělo by se jim bránit v provozování jakéhokoliv cvičení, při 

kterém rozvíjí koordinaci, rychlost, sílu či vytrvalost. 

V neposlední řadě byly zkoumány i konkrétní cviky na rozvoj flexibility či 

manipulace s náčiním. Z výsledků je známo, že výběr prvků flexibility se u obou oddílů 

příliš neliší, ale rozcházejí se s celkovou dobou v jejich setrvání či opakování. Mladá 

Boleslav má v zásobě spoustu cviků a věnuje jim jen čas potřebný na jejich zvládnutí. 

Opakuje je nejvíce třikrát či čtyřikrát a poté přechází k dalším. V Praze však u 

konkrétních cviků a pohybů setrvávají mnohem déle, až dokud si je naprosto neosvojí. 

Pro extrémní zvýšení rozsahu je velmi dlouhá doba pobytu v jednotlivých polohách až 

nezbytnou. Proto se pro vrcholový sport využívá jen omezený výběr cviků, ale zato 
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důkladněji prováděné. Tato cvičení však zcela postrádají emoce gymnastek a mladším 

dětem může připadat nudné a nezáživné. Zde si můžeme odpovědět na první vědeckou 

otázku, zda se pohybové přípravy liší v náročnosti flexibility v jejich obsahu. Odpověď 

zní ano. Naopak na manipulaci s náčiním se děti velmi těší. Odborná literatura 

poukazuje na oblibu předškolních dětí využívat jakékoli předměty kolem sebe s cílem 

jejich objevování. Proto se v Mladé Boleslavi věnují této části delší dobu než části 

předchozí. Učí děti nejen, jak náčiní správně držet a zacházet s ním, ale také zařazuje 

nejrůznější hry pro zvýšení emocí u cvičenek a také pro rozvoj pohybových dovedností. 

Děti jsou nadšené, když se můžou s náčiním pohybovat, a nejen setrvávat na jednom 

místě. U pražského týmu lze vidět cvičení potřebné pouze k nácviku základních 

manipulačních dovedností. Hry či jiné využití náčiní zde vidět nemůžeme. Konkrétní 

cviky pro zvládnutí správného držení všech pěti náčiní se většinou shodují. Oba týmy 

volí na začátek to nejjednodušší a tím je obruč a švihadlo. Obě lze pevně uchopit do 

ruky a snadno se s nimi pohybuje. Míč se řadí mezi náčiní s vyšší úrovní dovedností. Je 

hůře uchopitelný a často se kutálí pryč. Stuhu lze sice držet snadněji, ale její délka je 

pro mladé cvičenky velkým oříškem. Při její manipulaci nejsou schopny ze začátku 

provádět pohyby pouze zápěstím, ale využívají celý ramenní kloub. A v poslední řadě 

nácvik s kuželi je velmi náročný kvůli dvěma předmětům, které musí děti kontrolovat. 

Proto se nejprve začíná cvičit pouze s jedním a později se přidává druhý. Nelze 

opomenout i fakt, že kužele mají těžší váhu a jsou pro děti nebezpečnější kvůli úrazům. 

Obě pohybové přípravy využívají stejné či podobné cviky pro správné uchopení a 

základní manipulační dovednosti, které čerpají z odborné literatury. Odpovědí na naší 

druhou vědeckou otázku, v jaké míře je zastoupena v TJ manipulace s náčiním, jsou 

grafy 4 a 5, kde je vidět jak obsah jednotlivých cvičení, tak délka jejich provádění. Lze 

říci, že v oddílu v Mladé Boleslavi je manipulace s náčiním zastoupena ve větší míře 

než v oddílu v Praze. 

Na závěr bych chtěla zmínit knihu Hany Dvořákové Sportujeme s nejmladšími 

dětmi. Tato kniha se zabývá všemi zákonitostmi a poznatky trénování nejmladších 

jedinců. Je v ní zmíněna důležitost pohybu dětí, jejich spontánnost a radost 

z prováděných cvičení. Nemají v povaze sedět dlouho na jednom místě, ale touží 

využívat svoje končetiny, co nejvíc to jde. Také mluví o častém syndromu vyhoření u 

sportovců, kteří začínají trénovat již v útlém věku. Při vrcholové činnosti probíhají 

tréninky několikrát do týdne, mohou být i dvakrát denně. Takto sportovci cvičí až deset 

let a tehdy může dojít ke stagnaci nebo až k celkovému znechucení sportu. Není se 
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čemu divit při jednotvárném a stereotypním zatížení po dobu mnoha let. Proto literatura 

doporučuje zařazování jiných činností či sportů než konkrétní specializace. Dítě to tak 

rozptýlí, zvedne emoční křivku a podpoří v kompenzaci zatížených oblastí těla. U 

moderních gymnastek to však takto nefunguje. Samozřejmě se to týká většiny sportů 

s ranou specializací. Při každodenních trénincích jsou zatěžovány jen některé části těla a 

jiné dovednosti dítě nezvládá. Dvořáková (2009) poukazuje na fakt, že vrcholový sport 

dítě izoluje a straní od kolektivu. Mnoho z těchto specializací zakazuje dětem 

provozovat jiné sporty kvůli možnosti zranění. Nevěnuje však už pozornost 

společenským vztahům, které mladí lidé mají potřebu utvářet. To vše je obsaženo i 

v knize Tomáše Periče Sportovní příprava dětí. Odděluje zde dvě koncepce: ranou 

specializaci a trénink odpovídající vývoji. Pro vrcholovou gymnastiku je potřeba raná 

specializace a pražský oddíl splňuje všechna tato kritéria. Oddíl v Mladé Boleslavi je 

více zaměřen na emoce cvičenek a k vrcholové gymnastice nikdy nedospěje. Pro kariéru 

ve fitness aerobiku a pódiových skladbách není raná specializace tolik důležitá jako 

v moderní gymnastice. Se specializovaným tréninkem lze začít až poněkud později. Je 

zde však důležitá pohybová příprava a gymnastická průprava. A právě to je odpověď na 

třetí vědeckou otázku, zda se obě přípravy rozcházejí s odbornou literaturou a bohužel 

musíme říci, že v jisté míře ano. 

Při celkovém porovnání obou pohybových příprav byly zjištěny jasné odlišnosti a 

rozchod s odbornou literaturou. Je potřeba také poukázat na fakt, že potřebná literatura, 

zabývající se pouze tréninkovou přípravou dětí předškolního věku v moderní 

gymnastice není v České republice příliš známa. Neexistuje konkrétní jednotný 

tréninkový plán pro gymnastickou přípravu, který by splňoval kritéria vrcholové 

gymnastiky, ale zároveň se shodoval se zásadami pohybové přípravy dětí. Do budoucna 

by bylo vhodné zaměřit se na sestavení zásad a pravidel pro pohybovou přípravu 

v moderní gymnastice, které by mohly využívat všechny oddíly zabývající se touto 

specializací.  

6 Závěr 
Na závěr bych chtěla napsat pár slov o průběhu své práce a závěrečných pocitů. 

Počáteční obavy z výběru správného tématu práce se v průběhu pozorování změnily ve 

velký zájem o problematiku daného sportu. Jelikož jsem v minulosti tento sport 

provozovala, závěrečné výsledky mě velmi zajímaly. Průběžné sledování mě zaujalo 

z hlediska zcela odlišného průběhu tréninkové jednotky. Neměla jsem představu, jak 
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probíhá pohybová příprava v jiných oddílech a velice mě překvapila. Ráda jsem 

navštěvovala oba týmy a pozorovala různé tréninkové plány. Při hledání odborné 

literatury jsem zjistila, že v současné době je napsáno velice málo knih, zabývajících se 

daným tématem. Nejobsáhlejší knihy pocházejí z roku 1957 – 1965, od té doby se však 

pravidla i způsob provádění cviků výrazně odlišily. Ve světové literatuře se moderní 

gymnastikou zabývají více, získat však celé publikace je velmi obtížné. Nejvíce 

informací jsem nalezla v příspěvcích v odborných časopisech či jiných výzkumech. Po 

přečtení literatury o trénování nejmladších dětí jsem zjistila velkou odlišnost s praxí. 

Každé slovo se absolutně rozcházelo s pohybovou přípravou u vrcholového sportu a 

tedy i moderní gymnastiky. Pro nejlepší výsledky v oboru je však raná specializace 

bohužel nezbytnou. Moderní gymnastika jako sport ve mně zanechala mnoho krásných 

pocitů a radosti z cvičení, avšak při vrcholném závodění může zanechat i negativní 

důsledky.  
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Praha Chodov 

2. hodina 

Čtvrtek 15:00 

18 dívek 

Zahájení 
5 

minut 

- Nástup v řadě, vysvětlení základního gymnastického 

postoje (stoj spatný, připažit) 

- Znalost pravé a levé strany, otáčení za pravou či 

levou rukou 

Zahřátí 

organismu 

5 

minut 

- Běh po kruhu v doprovodu tleskání, ruce v bok 

- Běh se skrčováním zánožmo, ruce v bok 

- Cvičení v kruhu, čtyři kroky vpřed, čtyři kroky vzad, 

připažit 

- Dva kroky stranou a výpon, upažit 

Rozcvičení 
37 

minut 

- Sed, předpažit – předklon, ruce na chodidla 

- Sed skrčmo – předklon, paže volně 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes – předklon, paže 

volně 

- Sed skrčmo kolena zevnitř, ruce na chodidla – hmity 

v kyčelním kloubu 

- Sed skrčmo, připažit ruce na paty – střídavě přednožit 

pravou a levou s dopomocí  

- Leh na břiše – zvedání trupu do vzporu ležmo 

prohnutě se skrčováním zánožmo 

- Vzpor klečmo – ohnutě vzpor klečmo sedmo, 

prohnutě vzpor ležmo a zpět („kočička“) 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní záklon 

(ruce stále na patách) 

- Leh – přednožit pravou i levou s výdrží 

- Sed skrčmo – pádem vzad leh vznesmo 

- Vzpor dřepmo zánožný pravou i levou 

Manipulace 

s náčiním 

10 

minut 

 

Náčiní 

obruč 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes, obruč obouruč kolem 

těla dole – zvedat nahoru a zpět 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes, obruč obouruč nad 

hlavou rovně – otáčení obruče vpravo a vlevo 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes, obruč obouruč nad 

hlavou rovně – překlápění obruče vpřed a zpět 

- Obruč na zemi – skok snožmo do obruče a zpět, 

obíhání obruče vpravo s náklonem vlevo, upažit 

(„letadlo“) 

- Stoj spojný, obruč obouruč před tělem rovně 

podhmatem – proskakování snožmo přes obruč a zpět 

Hry   

Ukončení 
3 

minuty 

- Nástup v řadě, základní gymnastický postoj 

- Zhodnocení hodiny 
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Mladá Boleslav 

4. hodina 

Úterý 16:00 

18 dívek 

Zahájení 5 minut - Nástup v řadě, docházka 

Zahřátí 

organismu 

10 

minut 

- Běh po kruhu – skrčování zánožmo 

- Skrčování přednožmo, ruce v bok 

- Cval stranou, upažit 

- Vzpor stojmo – chůze po čtyřech vpřed 

- Chůze ve výponu 

Rozcvičení 
20 

minut 

- Stoj rozkročný, upažit – úklony vlevo a vpravo 

- Stoj rozkročný, ruce v bok – vodorovný předklon 

- Vzpor stojmo rozkročný 

- Stoj spojný, ruce v bok – vodorovný předklon 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes – předklon, ruce volně 

- Sed, upažit – vztyčit a propnout chodidla 

- Sed, předpažit – předklon 

- Sed roznožný, upažit – úklon vpravo i vlevo 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní záklon 

(ruce stále na patách) 

Manipulace 

s náčiním 

15 

minut 

 

Náčiní 

švihadlo 

- Stoj spojný, švihadlo na polovinu v pravá – točení 

švihadla svisle 

- Švihadlo na zemi – skoky snožmo vpřed a vzad 

- Stoj spojný, švihadlo za tělem – přehazování švihadla 

vpřed 

- Cvičení v kruhu, švihadlo na zemi – obíhání 

Hry 5 minut 

- Švihadla na zemi ve tvaru kruhu, běh kolem nich – na 

povel skočit do švihadla 

Ukončení 5 minut - Uklízení náčiní, nástup v řadě 
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Praha Chodov 

4. hodina 

Čtvrtek 15:00 

16 dívek 

Zahájení 5 minut - Nástup v řadě, gymnastický postoj 

Zahřátí 

organismu 
5 minut 

- Běh po kruhu 

- Nácvik cvalu stranou 

- Chůze ve výponu 

- Zástup – rozbíhání vpravo a vlevo a poté spojování do 

dvojic, čtveřic, osmic 

Rozcvičení 
33 

minut 

- Sed ve dvou řadách, předpažit – předklon 

- Sed, upažit – skrčování přednožmo pravá i levá 

- Podpor na předloktí vzadu sedmo prohnutě – 

skrčování přednožmo pravá i levá 

- Sed skrčmo, hlava na kolena – sed, vzpažit a zpět 

- Sed, upažit – vztyčit a propnout chodidla 

- Leh, skrčování přednožmo levé i pravé 

- Leh – přednožit pravou i levou 

- Leh na pravém boku – unožit levou, totéž na levém 

- Leh na břiše – zvednout do vzporu ležmo prohnutě 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní záklon 

(ruce stále na patách) 

- Vzpor dřepmo na špičkách zánožný pravou – 

s výskokem vyměnit za levou 

Manipulace 

s náčiním 

12 

minut 

 

Náčiní 

švihadlo 

- Švihadlo na zemi – skoky snožmo vpřed a vzad, ruce 

v bok 

- Stoj spojný, švihadlo za tělem – přehazování švihadla 

vpřed 

- Stoj spojný, švihadlo za tělem – přeskakování švihadla 

vpřed 

- Stoj spojný, švihadlo na polovinu v pravé – točení 

švihadla svisle 

Hry   

Ukončení 5 minut - Nástup v řadě, gymnastický postoj 
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Mladá Boleslav 

10. hodina 

Úterý 16:00 

16 cvičenek 

Zahájení 5 minut - Nástup v řadě, docházka 

Zahřátí 

organismu 
10 minut 

- Běh po kruhu – skrčování přednožmo 

- Běh – skrčování zánožmo 

- Cval stranou  

- Poskočný klus 

- Chůze ve výponu 

Rozcvičení 17 minut 

- Stoj rozkročný, upažit – úklon vpravo a vlevo 

- Stoj rozkročný, ruce v bok – vodorovný předklon 

- Stoj rozkročný, ruce v bok – kruhy trupem vlevo i 

vpravo 

- Stoj spojný – předklon do vzporu stojmo 

- Dřep únožný pravou – úklon vpravo, totéž levou 

- Vzpor dřepmo zánožný pravou i levou 

- Sed, předpažit – předklon 

- Sed roznožný, upažit – úklon vpravo i vlevo 

- Sed roznožný, vzpažit – předklon 

- Vzpor klečmo – ohnutě vzpor klečmo sedmo, 

prohnutě vzpor ležmo a zpět („kočička“) 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní 

záklon (ruce stále na patách) 

Manipulace 

s náčiním 

15 minut 

 

Akrobacie 

- Zástup za žíněnkou: 

o Leh na břiše, vzpažit – převalování na konec 

žíněnky 

o Vzpor stojmo rozkročný – chůze vpřed 

stejnou nohou i rukou 

o Vzpor stojmo – ručkováním vpřed do 

vzporu ležmo, kroky vpřed zpět do vzporu 

stojmo 

o Nácvik kotoulu vpřed s dopomocí 

Hry 5 minut - Poznávání barev – na povel běh k určené barvě 

Ukončení 3 minuty - Úklid náčiní 
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Praha Chodov 

10. hodina 

Čtvrtek 15:00 

18 cvičenek 

Zahájení 5 minut - Nástup v řadě, docházka 

Zahřátí 

organismu 
5 minut 

- Běh po kruhu – skrčování zánožmo 

- Cval stranou, upažit 

- Chůze ve výponu, vzpažit 

- Běh ve dvojicích a čtveřicích 

Rozcvičení 
35 

minut 

- Sed, upažit – vztyčit a propnout chodidla 

- Sed, předpažit – předklon 

- Sed, upažit – přednožit pravou i levou 

- Leh – přednožit pravou, chycení za patu, totéž levou 

- Leh na pravém boku – unožit levou, chytit za patu, 

totéž na levém 

- Leh na břiše – zvednout do vzporu ležmo prohnutě 

- Vzpor klečmo – ohnutě vzpor klečmo sedmo, 

prohnutě vzpor ležmo a zpět („kočička“) 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní záklon 

(ruce stále na patách) 

- Vzpor dřepmo zánožný pravou i levou 

- Sed roznožný, vzpažit - předklon 

Manipulace 

s náčiním 

10 

minut 

 

Náčiní 

švihadlo 

Stoj spojný, švihadlo za tělem – přeskakování 

švihadla vpřed 

- Nácvik přeskakování švihadla vzad 

- Stoj spojný, jeden konec švihadla v pravé, druhý 

konec na zemi – obloukem vpřed vyhození švihadla 

a chycení druhého konce, totéž v levé 

- Stoj spojný, švihadlo na polovinu v pravé – nácvik 

kroužení vpřed i vzad, totéž v levé 

Hry   

Ukončení 5 minut - Nástup v řadě 
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Mladá Boleslav 

12. hodina 

Úterý 16:00 

20 cvičenek 

Zahájení 5 minut - Nástup v řadě, docházka 

Zahřátí 

organismu 

7 minut - Běh po kruhu – skrčování zánožmo 

- Běh – skrčování přednožmo, ruce v bok 

- Cval stranou, upažit 

- Poskočný klus 

- Vzpor stojmo rozkročný – běh vpřed 

- Chůze ve výponu, vzpažit 

Rozcvičení 20 minut - Stoj rozkročný, upažit – úklon vpravo a vlevo 

- Stoj rozkročný – předklon k pravé i levé 

- Vzpor stojmo rozkročný 

- Stoj spojný, ruce v bok – vodorovný předklon 

- Vzpor stojmo – ručkování vpřed do vzporu 

ležmo a zpět 

- Dřep – přednožit pravou, chytit za patu, totéž 

levou 

- Sed zkřižný skrčmo pravá přes – předklon, ruce 

volně 

- Sed skrčmo, ruce na patách – přednožit pravou i 

levou (ruce stále na patách) 

- Sed, předpažit – předklon 

- Sed roznožný, upažit – úklon vpravo i vlevo 

- Sed roznožný, vzpažit – předklon 

- Vzpor klečmo – ohnutě vzpor klečmo sedmo, 

prohnutě vzpor ležmo a zpět („kočička“) 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní 

záklon (ruce stále na patách) 

Manipulace 

s náčiním 

20 minut 

 

Akrobacie 

- Zástup za žíněnkou: 

o Leh na břiše, vzpažit – převalování na 

konec žíněnky 

o Vzpor stojmo – ručkování vpřed do 

vzporu ležmo, kroky vpřed zpět do 

vzporu stojmo 

- Zástup za lavičkou: 

o Chůze ve výponu, vzpažit 

o Chůze s pokrčením levé a propínáním 

pravé („nabírání vody“), upažit, totéž 

naopak 

o Leh na břiše – přitahování na konec 

lavičky 

Hry 5 minut - Sbírání různých předmětů a co nejrychleji je 

přinášet zpět do košíku 

Ukončení 3 minuty - Nástup 
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Praha Chodov 

12. hodina 

Čtvrtek 15:00 

16 cvičenek 

Zahájení 5 minut - Nástup v řadě, základní gymnastický postoj 

Zahřátí 

organismu 
5 minut 

- Běh po kruhu 

- Cval stranou 

- Běh se skrčováním zánožmo 

- Chůze ve výponu 

Rozcvičení 
37 

minut 

- Sed, předpažit – předklon 

- Leh – přednožit levou, chycení za patu, totéž 

pravou 

- Sed roznožný, vzpažit – předklon 

- Leh – roznožit, ruce na kolena 

- Leh na břiše – zvednout do vzporu ležmo prohnutě 

- Leh na břiše – zvedání trupu do vzporu ležmo 

prohnutě se skrčováním zánožmo 

- Vzpor dřepmo zánožný levou – sjezd do sedu 

roznožného pravou vpřed, totéž naopak 

- Vzpor klečmo – ohnutě vzpor klečmo sedmo, 

prohnutě vzpor ležmo a zpět („kočička“) 

- Klek sedmo – ruce na paty, prohnutím hrudní 

záklon (ruce stále na patách) 

Manipulace 

s náčiním 

10 

minut 

 

Náčiní 

švihadlo 

- Stoj spojný, bruč vpředu dole rovně – proskakování 

obruče vpřed 

- Stoj spojný, obruč nad hlavou rovně – úklon vpravo 

i vlevo 

- Stoj spojný, obruč nad hlavou rovně – překlápění 

obruče vpřed 

- Stoj spojný, obruč v pravé – obloukem vpřed 

kroužení obručí vzad, totéž v levé 

- Stoj spojný, obruč na zemi před tělem svisle v pravé 

– roztáčení obruče, totéž v levé 

Hry   

Ukončení 
3 

minuty 

- Nástup v řadě 

 


