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Abstrakt v češtině  

 

Cílem práce je ověřit sestavený program na rozvoj odrazových schopností u dětí mladšího 

školního věku. Práce obsahuje dvacet čtyři metodických listů, které lze využít v rámci 

hodin tělesné výchovy. Tento metodický soubor zahrnuje v rámci rozcvičky: zahřátí, 

dynamický strečink, posilování a zpevňování a na závěr část zapracování. Všechny cviky 

jsou přizpůsobeny dětem mladšího školního věku. Experiment byl prováděn na dětech 

pátého ročníku na jedné pražské škole, trval tři měsíce – dvakrát týdně. Ukazatelem 

úspěšnosti byly výsledky  motorického testu skok do dálky odrazem snožmo.  

Veškeré výsledky vznikly na základě měření. V rámci měření se zjišťovala váha, výška a 

výkon žáků. Každý testovaný žák měl tři pokusy, ze kterých se vybral ten nejlepší výkon. 

V experimentální skupině děti po tři měsíce cvičily podle připravených příprav, které měly 

zlepšit jejich odrazovou schopnost. Naopak děti v kontrolní skupině cvičily dle požadavků 

třídního učitele. Po třech měsících děti z experimentální a z kontrolní skupiny opět 

podstoupily měření, která ukázala účinnost cvičebního programu. 
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Abstrakt v angličtině 

 

The target of my work is to prove the functionality of the composed programme 

developing the take-off skills in children of early school age. The work comprises of 24 

instruction sheets of work out, which may be used in lessons of physical education. This 

instruction set compiles of initial warm up, dynamic stretching, muscle and strength 

building, and finally practise. All work out phases are adjusted to children of early school 

age. The work out was piloted  by the experimental group of 5th graders of one Prague 

elementary school. The data was collected twice a week for the period of three months. 

The indicator of the successful performance was the results of motor skill test of long jump 

with both legs.  

All the data has been collected by gathering and meassuring of childrens´ weight, height, 

and performance. Each tested child performed the long jump three times and the best 

performance was selected. For the period of three months the experimental  group of  

children was following the designed work out in order to improve their take-off skills. 

Contrary, the children in the second peer group followed the regular instruction of their 

form teacher. In three months time the children from the experimental group as well as the 

children from the second group were tested again. The results of these tests have proved 

the effectivity of the designed work out. 
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1 Úvod 
Odrazová schopnost je jedna z nejvyužívanějších kondičních schopností, kterou je potřeba 

neustále rozvíjet a zlepšovat. Odrazová schopnost se také uplatňuje ve velkém množství 

sportovních aktivit i v běžném životě. Toto téma práce jsem si vybrala proto, že mě zajímá, 

zda lze za tak krátkou dobu, jako jsou tři měsíce, zlepšit odrazovou schopnost dolních 

končetin u dětí mladšího školního věku (5. třída).  

Protože ráda sportuji, zajímá mě i fyzická zdatnost dětí v dnešní době, o které se často 

mluví, zejména ve vztahu k obezitě a zdravotnímu stavu dětské populace. V dnešní době 

většina dětí dává přednost počítačovým hrám a komunikaci přes internet místo toho, aby 

chodily sportovat nebo se scházely venku s kamarády. Společně se špatnými stravovacími 

návyky se nedostatek pohybové aktivity nepříznivě odráží na zdravotním stavu dětí, 

mládeže a následně i dospělé populace. Významně proto stoupá například riziko 

kardiovaskulárních onemocnění (infarkt, vysoký krevní tlak apod.) u mladších ročníků. 

 

V diplomové práci jsem se věnovala rozvoji odrazové schopnosti u dětí mladšího školního 

věku. Vytvořila jsem dvacet čtyři příprav, které poté použila v páté třídě na jedné pražské 

škole. Také jsem připravila dotazník, který měl ukázat, kolik dětí v dnešní době navštěvuje 

pohybový kroužek. Na základě získaných dat z dotazníků a z měření bych ráda zjistila 

účinnost cvičebního programu, podle kterého cvičily děti z experimentální skupiny.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Pohybové schopnosti 

Pohybové schopnosti jsou formulovány jako částečně vrozené předpoklady k pohybové 

činnosti. Jak bylo již řečeno, jedná se o vrozené předpoklady, a díky tomu je má každý 

člověk na určité úrovni. Tyto schopnosti nelze získat, ani zapomenout. Může se jen 

snižovat nebo zvyšovat úroveň jejich kvality (Perič a kolektiv 2012). Měkota, Novosad 

(2005) vymezuje pohybovou schopnost jako potenciální předpoklad k efektivnímu 

vykonávání činnosti a dosahování výkonu. Jedná se o předpoklad relativně stabilní, 

trvalého charakteru. Tyto schopnosti lze rozvíjet (stimulovat) pomocí tělesných cvičení. 

Pohybové schopnosti se dělí na koordinační a kondiční schopnosti.  

 

2.1.1 Koordinační schopnosti (schopnosti koordinačně-psychomotorické) 

Podle Měkoty, Novosada (2005) jsou koordinační schopnosti spjaty především s řízením a 

regulací pohybové činnosti. Autoři vysvětlují slovo koordinovat jako uspořádat, uvádět 

v soulad, vnášet řád. Pokud mluvíme o pohybové koordinaci, mluvíme o pohybech, které 

vytvářejí harmonický celek pohybového aktu. Při pohybové aktivitě celé tělo člověka 

neustále mění pozici v prostoru, přičemž udržet rovnováhu při rychlých pohybech není 

snadné. Při běžné každodenní činnosti často musíme reagovat na přicházející signály a i 

v mnoha sportech je potřeba umět se přizpůsobovat pohybové činnosti. Ke všemu je tedy 

nezbytná motorická koordinace. Ta umožňuje provádět sladěné, účelné a komplikované 

činnosti za různých podmínek.  

 

Měkota a Novosad (2005) uvádějí základní koordinační schopnosti podle Hirtze‚1997): 

1/Reakční schopnost je schopnost provádět pohyb na daný podnět v co nejkratším čase. 

Signály, na které člověk reaguje, jsou velmi pestré. Například vizuální, akustické, taktilní. 

Reakční doba se vyjadřuje v milisekundách. U dětí je typická hodnota pro jednoduchou 

pohybovou reakci 500ms. Optimální reakce ve správném čase je důležitým předpokladem 

úspěšného pohybového jednání. 
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2/Rytmická schopnost- Měkota a Novosad (2005) člení rytmickou schopnost na 

schopnost rytmické percepce a schopnost rytmické realizace.  Každý z nás odlišně vnímá a 

rozlišuje rytmické vzorce. Schopnost rytmické percepce je vysvětlována jako 

přetransformování a přenesení rytmů do pohybové činnosti. Například při tanci, 

krasobruslení. Schopnost rytmické realizace spočívá ve vystihnutí rytmu určitého 

pohybového aktu. Díky vysoké úrovni rytmické schopnosti se zlepšují učební procesy. 

 

 3/Rovnováhová schopnost- Měkota, Novosad (2005) píše, ,,že jde o schopnost udržet 

celé tělo ve stavu rovnováhy“. Rovnováha se udržuje díky svému permanentnímu 

obnovování. Pro zajímavost i v prostém klidovém stoji na obou nohou se tělo nenachází ve 

stálé poloze, ale lze zpozorovat, že tělo kolísá. Člověk tedy rovnováhu neustále ztrácí a 

opět získává. 

 

4/Orientační schopnost- je podle Měkoty, Novosada (2005) ,,schopnost určovat a měnit 

polohu a pohyb těla v prostoru a v čase, a to vzhledem k definovanému akčnímu poli nebo 

pohybujícímu se objektu“. Pro ujasnění je akčním polem pro sportovce například herní 

plocha, trampolína, jeviště. Vysoká úroveň orientační schopnosti skýtá lepší podmínky pro 

motorické učení a znamená větší jistotu. 

 

5/Diferenciační schopnost- popisuje Měkota, Novosad (2005) ,,jako schopnost jemně 

rozlišovat a nastavovat silové, prostorové a časové parametry pohybového průběhu“. Tato 

schopnost umožňuje vyladění jednotlivých fází pohybu. Úroveň diferenciační schopnosti je 

dána také pohybovou zkušeností a stupněm osvojení dané činnosti. 

 

2.1.2 Kondiční schopnosti (též schopnosti kondičně-energetické) 

Měkota, Novosad (2005) definuje kondiční schopnosti jako „schopnosti, které jsou 

determinovány převážně faktory a procesy energetickými. Řadí se sem schopnosti 

vytrvalostní, silové a zčásti i rychlostní. Kondiční schopnosti jsou v rozhodující míře 



14 
 

ovlivňovány metabolickými procesy. Realizace pohybu je podmíněna způsobem získávání a 

využívání energie“. 

Podle Měkoty a Novosada (2005) variabilita metod a prostředků, střídání zatížení a 

odpočinku v průběhu tréninku vytváří možnosti pro rozvoj kondice. 

 

Dělení kondičních schopností podle Měkoty a Novosada (2005): 

1/Silová schopnost 

Síla člověka je definovaná ,,jako schopnost překonávat odpor vnějšímu prostředí pomocí 

svalového úsilí“.  

Rozvoj síly je podstatnou součástí kondičního tréninku. Síla jako pohybová schopnost 

jedince je souhrnem vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly a je spjatá s činností svalů. 

Dovalil a kolektiv (2005) zmiňují, že z fyziologického hlediska mezi důležité vlastnosti 

svalu patří dráždivost a stažlivost. Svalová kontrakce je odpověď na svalový vzruch. Při 

kontrakci, která vzniká vlivem nervových vzruchů z CNS, řízení pohybu stoupá. Na 

činnosti svalu se nepodílejí všechna vlákna, a proto díky tréninku jejich počet vzrůstá. 

Proto silový projev závisí na celkovém množství vláken svalu, na počtu aktivovaných 

vláken i na souhře svalových skupin, které zajišťují pohyb. 

 

Dělení silových schopností podle Dovalila a kolektivu (2005) 

-síla absolutní (maximální) je schopnost spojená s nejvyšším možným odporem. Může být 

realizována díky dynamické svalové činnosti nebo díky statické činnosti. Například se 

jedná o vzpírání. 

-síla rychlá a výbušná (explozivní) je síla, která překonává odpor s vysokou až maximální 

rychlostí a je realizována při dynamické svalové činnosti. Příkladem výbušné síly je odraz. 

Je zde také potřeba dohlížet na správnou techniku provedení. 

-síla vytrvalostní je síla, která překonává odpor opakováním pohybů v daných 

podmínkách, nebo dlouhodobě pomáhá odpor udržovat. Může být realizovaná při 
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dynamické nebo statické svalové činnosti. Jedná se o činnosti, při kterých je potřeba výkon 

s nižší zátěží. Příkladem je šplh nebo výmyky. 

 

Odrazová síla- je vedle rychlosti jednou z nejvyužívanějších kondičních schopností. 

Vyskytuje se ve velkém množství sportovních aktivit a u dětí při spontánních aktivitách. 

Například při různých poskocích, přeskakování různých překážek a v dětských 

pohybových hrách (skákací panák, guma, Honzo, vstávej, kohoutí zápasy). Její 

nepostradatelnou součástí je koordinační složka, kterou rozvíjíme úmyslně tím, že 

věnujeme pozornost správné technice odrazu.  Až později se postupně koncentrujeme na 

rozvoj vlastní síly odrazu. Současně s tím rozvíjíme schopnost odolávat námaze, snášet 

zatížení a překonávat vnější odpor prostřednictvím svalové kontrakce.  Díky tomu se 

předchází případným zraněním, která mohou vzniknout z nadměrné únavy. Je také potřeba 

zajistit dostatečný odpočinek mezi sériemi posilovacích cvičení a vhodně zařazovat 

kompenzační cvičení. Co se týče didaktických požadavků, je potřeba dodržovat postup od 

techniky odrazu přes rychlou sílu ke komplexnímu posilování. To znamená systematicky 

posilovat chodidla, lýtka i svalstvo celé nohy. Dbá se na rovnoměrný rozvoj síly obou 

nohou nebo také na přednost vertikálních odrazů před horizontálními. Posledním 

didaktickým požadavkem je, aby se odrazová cvičení prováděla na měkké a rovné 

podložce a používala se vhodná obuv. 

Hronzová (2011) definuje svalovou kontrakci jako svalový stah. Svalová kontrakce, která 

je rozhodující pro vznik svalové síly, může díky délce a napětí svalu proběhnout několika 

způsoby. Svalová vlákna se mohou zkracovat, protahovat nebo neměnit svoji délku.  

 

Měkota, Novosad (2005) charakterizuje svalové činnosti jako: 

1. Izometrický (udržující, statický) 

,,Intramuskulární (nitrosvalová) činnost se projevuje zvýšením napětí svalových elementů, 

aniž by přitom došlo ke změně délky svalu. Sval se tedy nezkracuje nebo jen minimálně. 

Vzrůstá vnitřní napětí svalu, aniž by se změnila jeho délka. Příklad: udržuje se ve shybu na 

doskočné hrazdě. Výdrž v této klidové poloze vyžaduje statickou práci při izometrickém 
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zkrácení svalu.“  Příkladem statické svalové činnosti je držení lahve nebo tlačení dlaněmi 

do sebe. 

2. Koncentrický (překonávající, pozitivně dynamický) 

,,Intramuskulární (nitrosvalové) napětí se mění a sval se zkracuje. Příklad: při přechodu ze 

svisu na hrazdě do shybu musíme provést ohnutí paží. Biceps pak vykonává koncentrickou 

práci.“ 

3. Excentrický (ustupující, negativně dynamický) 

,,Svalové úpony se od sebe vzdalují, svalová vlákna se protahují. Výsledkem pohybové 

činnosti, která probíhá souhlasně se směrem pohybu zátěže, je zbrzdění či zpomalení 

pohybu. V tomto případě se jedná o excentrickou kontrakci. Příklad: vzhůru vyhozenou 

kouli chytáme do napjaté paže a ustupujícím brzdivým pohybem, který působí proti 

kinestetické energii, pohyb ve výši ramene zastavíme.“ 

 

4. Plyometrický 

Hájková (2013) popisuje plyometrickou svalovou činnost jako ,,kombinaci excentrického 

prodloužení svalu s bezprostředně následující činností koncentrickou.“ Jedná se o 

maximální zkrácení a maximální protažení. Příkladem je skok ze švédské bedny a následný 

odraz (lýtkový sval je ve zkrácení). 

 

2/Rychlostní schopnost 

Podle Měkoty, Novosada (2005) se jedná o schopnost, která realizuje a zahajuje pohyb 

v co nejkratším čase. Takovýto pohyb je prováděn s velkým až maximálním úsilím a 

intenzitou. Může trvat jen krátce (do 15 sekund), díky tomu nevzniká únava. Měkota, 

Novosad (2005) uvádí definici od Choutky (1987), který definuje rychlost jako pohybovou 

schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost do 20 sekund v daných podmínkách. 

Velkou roli zde hraje dědičnost. 
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3/Vytrvalostní schopnost 

Měkota, Novosad (2005) popisuje vytrvalostní schopnost jako předpoklad pro dosažení 

úspěchu v mnoha sportech. Uvádějí definici Dovalila (1982), který vytrvalost definuje jako 

pohybovou schopnost provádět déletrvající tělesnou činnost na určité úrovni, aniž by se 

snížila efektivita této činnosti. Vytrvalostní výkony podle Měkoty a Dovalila (2005) závisí 

,,na ekonomice techniky prováděné pohybové aktivity, na způsobu krytí energetických 

potřeb, na schopnosti příjmu O2 a na optimální tělesné hmotnost.“ Hájková (2013) píše 

,,že vytrvalost se dělí na krátkodobou a rychlostní vytrvalost. Krátkodobá vytrvalost je 

typická tím, že se získá během pár měsíců, ale lehce se ztrácí. Jedná se o cvičení do 2-3 

minut s vrcholem kolem 45-60 sekund. Rychlostní vytrvalost je charakteristická tím, že je 

potřeba udržet maximální intenzitu co nejdéle. Doba cvičení je 5-20 sekund.“ 

 

4/Kloubní pohyblivost 

Dle Periče a kolektivu (2012) se jedná o schopnost, která umožňuje vykonávat pohyb 

v maximálním rozsahu kloubu. K nejintenzivnějšímu rozvoji pohyblivosti dochází mezi 

devátým a třináctým rokem. U dívek lze začít s rozvojem pohyblivosti již mezi osmým a 

dvanáctým rokem života. Měkota, Novosad (2005) zmiňuje, že u žen se v průměru 

vyskytuje vyšší flexibilita než u mužů. Flexibilita se mění s věkem.  Například malé děti 

jsou velmi ohebné, s příchodem puberty flexibilita klesá a po jejím odeznění opět 

pohyblivost stoupá.  

 

2.2 Pohybová dovednost 

Perič a kolektiv (2005) píše, že se jedná o získaný předpoklad rychle a účelně provádět 

danou pohybovou činnost. To znamená, že většinu pohybů, které v životě využíváme, se 

musíme naučit. Měkota a Novosad (2005) uvádí, že jedinec musí projít motorickým 

učením, neboli učením pohybovým a výsledkem jsou zmiňované pohybové dovednosti. 

Perič a kolektiv (2005) zmiňuje několik variant dělení. ,,Pohybové dovednosti je možné 

dělit na základě přesnosti provedení na hrubé a jemné. Druhým typem dělení jsou 

dovednosti diskrétní (mají definovaný začátek, průběh a konec pohybu. Příkladem je kop 
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do míče, skok do výšky), kontinuální (nemají definovaný začátek a konec, jeden pohybový 

cyklus se prolíná s druhým. Například šlapání při jízdě na kole) a sériové (jde o několik 

jdoucích diskrétních dovedností. Příkladem je akrobatická sestava). A třetím typem jsou 

otevřené a uzavřené dovednosti, které jsou závislé na změně vnějších podmínek.“ 

 

 Hájek (2012) uvádí další dělení, a to podle Dobrého (1997). ,,Dělení podle projevu 

dovedností, jejich doby trvání nebo vnitřní soudržnost: 

a/ diskrétní dovednosti (krátké a rychlé, např. hod, skok, kop), 

b/ kontinuální dovednosti (cyklické, opakující se činnost, např. chůze, běh).  

c/ sériové dovednosti (spojení nestejných diskrétních a kontinuálních dovedností, např. 

akrobatická sestava, hry), 

d/ otevřené dovednosti (proměnlivé podmínky, např. jízda na lyžích),  

e/ zavřené dovednosti (uskutečňují se ve stejných podmínkách, např. gymnastická 

sestava).“  

Hájek (2012) píše, že motorické učení je uskutečňováno ve dvou úrovních, na 

neorganizované úrovni a úrovni organizované. Neorganizované učení se motorickým 

dovednostem se odehrává mimo školu, sportovní oddíly nebo organizovaná sdružení. 

Učení probíhá neuvědoměle, neplánovitě, neodborně nebo spontánně v kolektivu 

vrstevníků nebo v rodině. Organizované učení je promyšlené, plánované a odborné. 

Souvisí ve škole hlavně s realizací osnov tělesné výchovy nebo ve sportovních oddílech 

s tréninkovými plány. Přehled všech motorických dovedností, které by měly být v mladším 

školním věku osvojeny, jsou zveřejněny ve školních vzdělávacích programech. 

 

2.3 Senzitivní období 

Perič a kolektiv (2012) definuje senzitivní období jako časové etapy, které jsou vhodné pro 

rozvoj různých pohybových aktivit, které souvisí s rozvojem pohybových schopností a 

dovedností. Jsou tedy vhodná věková období pro rozvoj a fixaci pohybových schopností a 
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dovedností. Děti v daných etapách dosahují nejvyšších přírůstků rozvoje konkrétní 

schopnosti. Nevyužití těchto období může způsobit pomalé nebo nekvalitní projevování. 

 

 

Zde jsou uvedena jednotlivá 

senzitivní období dle HIRTZE 

(1982) a WINTERA (1984). 

Tabulka č. 9 Senzitivní období 

pohybových schopností 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tématu práce se budu dále více zaobírat tématem silových schopností a jeho 

rozvojem. 

 

Silové schopnosti v senzitivním období 

Podle Máčka, Máčkové (1995) součástí motorického vývoje je i zvětšování svalové síly. 

Růst se uvádí nejčastěji do vztahu k výšce, která je základním výrazem vývojových změn. 

Relativní tělesné proporce se mění poměrně málo v průběhu vývoje, obzvlášť u chlapců. 

Svalová síla roste nezávisle na věku a pohlaví. Síla u chlapců je v průběhu celého vývoje 

vyšší a tento rozdíl se zvyšuje od nástupu puberty. Příčinou je to, že se u chlapců rychle 

rozmnožuje svalová hmota díky vyšší produkci mužských hormonů – androgenů. U dětí 

můžeme ovlivnit vývoj síly její stimulací. Vzrůst síly je dokonce rychlejší než u dospělých, 

protože čím nižší je výchozí hodnota, tím vyšší je vzestup. Perič a kolektiv (2012) píší, že 

Pohybová schopnost Senzitivní období 

Aerobní vytrvalost 6 – 19 let 

Rychlostně silová (anaerobní) 14 – 18 let 

Staticko silová (max.) 14 – 18 let 

Silová vytrvalost 14 – 18 let 

Prostorová orientace 9 – 13 let 

Pohyblivost 7 – 15 let 

Akční a běžecká rychlost 7 – 15 let 

Rychlostně silová 7 – 15 let 

Rovnováha 7 – 11 let 

Kinestetická - diferenciační 6 – 8 let 

Reakční a frekvenční rychlost 6 – 11 let 

Obratnostně koordinační 6 – 11 let 
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posilování je nutné v každém věku, ale pomalu a přiměřeně. S náročnějším tréninkem se 

může začít až v období puberty, kolem 15.-16. roku. Do tohoto období je doporučené 

využívat jen určitá silová průpravná cvičení, která nesmějí mít za cíl překonávání velké 

hmotnosti.  

Silové schopnosti mají senzitivní období trochu později. Je to způsobeno hlavně produkcí 

pohlavních a růstových hormonů, které ovlivňují rozvoj síly. Úroveň maximální síly je 

značně závislá nejen na úrovni produkce hormonů, ale také na absolvování tréninkového 

zatížení. Díky tomu je tempo rozvoje síly individuální. Nejvyšší přírůstek se vyskytuje u 

dívek mezi 10.-13. rokem, u chlapců je to trochu později, a to mezi 13.-15. rokem.   Pokud 

ženy nesportují, končí jejich silový rozvoj přibližně po 17.- 18. roku. U  mužů je to mezi 

18.-20. rokem. 

 

2.3.1 Období rozvoje síly 

Perič a kolektiv (2012) rozděluje silový rozvoj do tří věkových skupin.  Věková období 

jsou do 10 let, 10-12 let (nástup puberty), 13-15 let (hlavní fáze puberty). 

 

1/Období do 10 let- pro rozvoj silových schopností je nezbytný vývoj svalové hmoty a 

kostry, které nejsou ještě připravené pro cílenější rozvoj. Při tréninku se dává přednost 

rychlostním a obratnostním cvičením, která podporují nárůst síly. Jen okrajově se můžou 

tyto cviky doplnit všestrannými silovými cviky. Vybírají se takové cviky, které se zaměřují 

hlavně na velké svalové partie (zádová a břišní oblast), svaly pletence ramenního a 

kyčelního. Nejvhodnějším prostředkem je přirozené posilování, kdy děti překonávají 

překážky a během toho musí vyvíjet určité svalové úsilí. Jedná se například o šplh, lezení, 

ručkování, drobné úpolové hry, přetahování, cvičení v přírodě. Dalšími možnostmi, jak 

rozvíjet sílu, jsou cvičení s nářadím a náčiním (švihadla, plné míče, míčky) nebo cvičení 

v prostředí, kde se kladou nároky na překonávání (hry v kopci, soutěže ve vodě). 

 

2/Období 10-12 let- v tomto období dochází k postupnému zdokonalování nervové 

regulace svalové činnosti, která umožňuje soustavnější rozvoj silových schopností. Svaly a 
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kostra stále ještě nejsou připraveny k většímu silovému zatížení. Je potřeba harmonicky 

rozvíjet svalstvo, aby se předešlo svalovým dysbalancím a oslabením. Díky tomu se 

zaměřujeme na souměrnost svalového rozvoje a ne jen na ty svalové skupiny, které jsou 

potřeba v určité sportovní specializaci.  V tomto období je vhodné děti učit techniku 

silových cvičení, aby byla vždy fixovaná páteř a nedocházelo k jejímu stlačování. Také je 

potřeba dohlížet na správné dýchání a umožnit každému sportovci na závěr protažení a 

posilování díky kompenzačním cvikům.  Co se týče cvičení, využívají se prostředky 

z předešlého období a doplňují se cviky, které využívají hmotnost vlastního těla. Například 

dřepy, kliky, shyby nebo ručkování pouze rukama. Také vhodnou metodou jsou tzv. silové 

vstupy, kdy se přeruší tréninková činnost a je zařazeno krátké silové cvičení. Po cvičení se 

opět cvičenci vrací ke hře.   

 

Období 13-15 let-  v tomto věku je možné začít systematičtějším silovým tréninkem. Růst 

síly je spojen s narůstáním svalové hmoty a se zvyšováním efektivnosti práce jednotlivých 

svalů. Na konci tohoto období lze přistoupit k cílenějšímu rozvoji síly.  

Silový rozvoj se zaměřuje na tři základní oblasti. Za prvé na nácvik techniky posilování, 

kdy se jedná o cvičení, ve kterých se manipuluje s osou činky. Za druhé je to všeobecná 

silová průprava, která vychází z prostředků a metod v předchozích obdobích, a za třetí 

využití speciálních metod (metoda rychlostní, vytrvalostní a opakovaných úsilí). 

 

2.4 Prostředky rozvoje silových schopností síly 

Posilovací cvičení 

Měkota, Novosad (2005) dělí posilovací cvičení na základní a speciální-napodobivá.  

Cvičení dělí do těchto skupin: 

1/ Cvičení s vnějším odporem, který je vyvolán hmotností břemene – náčiní (činky, 

medicinální míč, koule), odporem spolucvičence (přetahy, přetlaky, zvedání, nošení), 

odporem pružných předmětů (gumové expandery), odporem vnějšího prostředí (cvičení ve 

vodě, výstup do svahu) nebo speciálně konstruovanými posilovacími stroji (veslovací 

trenažér). 
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2/ Cvičení, při nichž se překonává hmotnost vlastního těla bez doplňující zátěže (kliky, 

shyby) nebo s doplňující zátěží (výskoky se zátěžovou vestou, s malými činkami). 

2.5 Metody rozvoje 

Měkota, Novosad (2005) uvádějí, že svalová síla se může projevit formou maximálního 

napětí nebo maximální rychlostí svalového stahu.  

 Metody silového rozvoje se liší: 

- velikostí překonávaného odporu 

- počtem opakování  

- pohybovou rychlostí.  

Díky jejich kombinaci lze vyvolávat rozvoj jednotlivých druhů síly. 

 

2.5.1 Metody rozvoje absolutní sily  

Metody rozvoje absolutní (maximální) síly podle Dovalila, kolektivu (2005): 

1. metodu maximálních úsilí (metoda těžkoatletická) 

- překonávání velkých odporů, velikost odporu 95-100 % 

- malá rychlost pohybu, počet opakování v sérii 1-3 a následně 2-3minutový 

odpočinek 

- díky velkému odporu a potřebě velké trénovanosti je tato metoda pro děti 

nevhodná 

 

2.  metodu opakovaných úsilí 

-velikost odporu 60-80 %, vykonávání odporu nemaximální rychlostí 

-počet opakování 8-15 a následně 2-3 minutový odpočinek 

-dlouhodobější cvičení vede k růstu svalové hmoty 

-vhodná pro děti a začátečníky 
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3. metodu excentrických úsilí (metoda brzdivá) 

-pohyb je vyvolán nadmaximálním odporem (120-150%), který vede ke zpomalení 

pohybu 

-brzdicí síla 

-počet opakování 1krát (2-3 sekundy) a následně 3 minutový odpočinek 

-nevhodná pro děti 

 

4. metodu izometrickou (metoda statická) 

-střední odpor, žádná rychlost 

-4-5 cvičení a každý z nich se opakuje třikrát 

-vhodná pro začátečníky 

 

2.5.2 Metody rozvoje výbušné síly 

Metody rozvoje dynamické síly jsou typické způsobem provádění pohybu a velikostí 

zátěže. Rozvoj má charakter rychlostní, vytrvalostní nebo relativní. Užívá se metoda 

rázová (plyometrická), metoda izokinetická, metoda rychlostní, metoda vytrvalostní a 

metoda pyramidová.  

Metody rozvoje výbušné (dynamické) síly dle Dovalila, kolektivu (2005) : 

1. metoda rázová (plyometrická) 

-velikost odporu 30-60%, rychlost maximální 

-potřeba protažení před kontrakcí, které vede ke zvýšení svalového napětí ve svalu 

-nevhodná pro děti, je nutná předchozí příprava 

 

2. metoda izokinetická 

-velikost odporu dle úsilí, rychlost maximální 

-počet opakování 6-8 krát a následně 2-3 minutový odpočinek 
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-určena pro pokročilé 

 

3. metoda rychlostní (metoda dynamického úsilí) 

-odpor 40-60%, rychlost vysoká až maximální,  

-rychlost by neměla klesnout pod 50% 

-doba cvičení 2-15 sekund 

-důležitá je kontrola provedení, motivace a plná koncentrace na cvičení 

-vhodně pro začátečníky 

 

4. metoda vytrvalostní  

-vysoký počet opakování s odporem do 30-40%, 

-rychlost provedení je střední 

-počet opakování 20-50 krát 

-vhodná pro děti a začátečníky 

-příkladem je výmyk, šplh 

 

5. metoda pyramidová 

-několikrát opakované cvičení s nemaximálním odporem 

-velikost odporu se mění, může klesat a opačně 

 

2.6 Biologický základ silových schopností 

Hájek (2012)  dělí svalová vlákna podle dvoustupňové typologie: 

1/ Vlákna I. typu jsou tzv. červená, pomalá, oxidativní, tj. s aerobním typem látkové 

výměny  

(Krebsův cyklus). Dovalil a kolektiv (2005) červená vlákna značí symbolem SO (z angl. 

Slow- oxidative) 
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2/ Vlákna II. typu jsou tzv. bílá, rychlá, glykolytická, tj. s anaerobním typem látkové 

výměny (glykolysa) a rozlišují se na typ II. A bílá, rychlá, oxidativní a na typ II. B, bílá, 

rychlá, glykolytická a Dovalil a kolektiv (2005) bílá vlákna značí symbolem FG (z angl. 

Fast glycolytic). A  typ II. C  jsou přechodná vlákna typů ILA a lLB a Dovalil a kolektiv 

(2005) je značí symbolem  FOG (z angl. Fast oxidative-glycolytic) 

Hájek uvádí, že ,,poměr svalových vláken je dán geneticky. Svalová vlákna I. typu 

(červená) provádějí pohyby o nízké intenzitě v podmínkách aerobních procesů. Kontrakce 

probíhá pomaleji, stah je méně intenzivní a vlákna špatně relaxují, ale jsou schopna 

činnosti po dlouhou dobu. Z hlediska funkce to jsou vlákna tonická, sloužící převážně 

k udržení polohy. Zdrojem energie je oxidační fosforylace.
1
 

Svalová vlákna II. typu (bílá) umožňuje pohyb submaximální a maximální intenzity. 

Kontrakce je rychlá, intenzivní a vzhledem k převažující funkci jsou to vlákna fázická, 

určená pro rychlý pohyb lokomočního charakteru. Vlákna bílá, oxidativní (typ II. A) 

pracují po dobu od 20- 40s do 3 minut submaximální intenzitou a zdrojem je oxidace 

glukózy. Vlákna bílá, glykolytická (typ II. B) podmiňující činnost maximální intenzity 

v trvání 10 až 20 s. Zdrojem je anaerobní rozpad glukóz, resp. anaerobní resyntéza ATP.“  

 

2.7 Somatotyp 

Somatotyp je podle Dovalil a kolektiv (2005) souhrn tvarových znaků jedince, který se 

vyjadřuje třemi čísly. První číslo značí endomorfní komponenty (vyjadřuje relativní 

tloušťku osoby – množství podkožního tuku). Druhé číslo značí mezomorfní komponenty, 

které označují stupeň rozvoje svalstva a kostry. Poslední, třetí číslo značí ektomorfní 

komponenty, které vyjadřují relativní linearitu (stupeň podélného rozložení tělesné hmoty, 

křehkost, vytáhlost a útlost). Pokud bychom chtěli stanovit somatotyp, potřebovali bychom 

speciální vybavení a zácvik.  

                                                 

 
1
 (metabolická reakce, kdy se látky při svém štěpení a při své syntéze slučují s kyselinou fosforečnou. 

Fosforylace má důležitou úlohu při reakcích, které uvolňují energii pro svalové činnosti, které obnovují 

energetické zdroje svalu. Význam má rovněž při selektivní resorpci /vstřebávání/ cukrů a tuků). 
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Somatotyp neznamená automaticky úspěšnost sportovce. Přesto bez odpovídající stavby 

těla se nemůže příslušný jedinec zařadit v mnoha sportech mezi výkonnostně nejlepší. I 

když je stavba těla v dospělosti sportovce důsledkem jeho sportovní činnosti, dědičný 

základ stavby těla zůstává nezpochybnitelným. 

 

Somatické faktory 

Somatické faktory podle Dovalil a kolektiv (2005) jsou ve značné míře geneticky 

podmíněné činitelé, které hrají v mnoha pohybových činnostech velkou roli. Týkají se 

podpůrného systému. To je kostra, šlachy, vazy a svalstvo a vytvářejí biomechanické 

podmínky pro konkrétní sportovní činnosti. Také se somatické faktory podílejí na využití 

energetického potenciálu pro výkon. Rozdělují výchozí předpoklady pro různé typy 

sportovních výkonů.   

 

Do hlavních somatických faktorů Dovalil a kolektiv (2005) zařazuje: 

 1/ výšku a hmotnost těla 

Obě tyto charakteristiky slouží jako orientační ukazatele pro odhadnutí vývoje mladých 

sportovců. Pokud srovnáme stejné charakteristiky rodičů, můžeme zjišťovat genetické 

předpoklady vývoje sportovce především ve specializacích, tyto charakteristiky patří 

k limitujícím faktorům výkonu. Vyšší výška většinou znamená i vyšší hmotnost těla. 

2/ složení těla 

Rozlišujeme aktivní tělesnou hmotu (svalstvo) a tuk. Kromě podílu aktivní tělesné hmoty 

je mimo jiné důležité složení svalu z hlediska zastoupení svalových vláken. Typy vláken, 

které jsou v podstatě určeny geneticky, ovlivňují různé funkce svalu. Podle již existujících 

poznatků mají nejlepší sportovci různých specializací odlišný podíl vláken. Vzájemný 

poměr vláken je velmi hodnotná diagnostická hodnota při výběru talentů pro danou 

specializaci. 
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2.8 Motorické testy 

Podle Měkoty, Blahuše (1983) testování znamená provést zkoušku ve smyslu procedury a 

přiřadit číslo, které jsme nazvali měřením. Osobě, která se zúčastňuje měření, se říká 

testovaná osoba. Ten, kdo testování provádí, se nazývá testující nebo examinátor. Obsah 

testu a vyhodnocení je pro všechny testované osoby stejný. Většinou je předepsán způsob 

provedení testu. Tomuto testu říkáme standardizovaný test. Standardizace vyžaduje přesné 

instrukce a použití standardizovaných pomůcek (náčiní, cejchované přístroje). Důležitá je 

validita a reliabilita testu. Pro motorické testy je charakteristické, že obsahují pohybovou 

činnost. Jsou vymezené pohybovým úkolem a pravidly. Pohybový úkol je řešitelný daným 

počtem alternativ. Často jsou to dvě alternativy, typu splnil a nesplnil a těmto testům se 

říká dichotomické neboli binární.  Jiné testy mohou poskytovat více alternativ. Například 

při skoku jsou alternativy měření dány přesností měření (jednotkou měření, např. 1 cm). 

Testování je tedy proces přiřazování testových výsledků (skóre). 

Podle místa provádění se testy dělí na terénní a laboratorní. Laboratorní testování obsahuje 

dokonalé vyšetřovací podmínky (klimatizace, odhlučnění), ale neumožňuje testovat 

pohybovou činnost, která vyžaduje větší prostory. Měkota, Novosad (2005) zmiňují, že 

v laboratorním testování se nejčastěji uplatňuje izometrické testování formou 

dynamometrie. Měření se provádí na dynamometrickém křesle nebo lehátku. Při měření je 

potřeba vyvinout maximální sílu proti pevnému odporu. Výsledkem je izometrická křivka 

síla-čas. Díky tomu je možné stanovit úroveň maximální síly, rychlé síly včetně 

charakteristik startovní a explozivní síly. Měkota, Blahuš (1983) říká, že terénní testování 

je přirozenější, nabízí větší prostory, ale využití přístrojové techniky je omezeno. Testování 

skoku dalekého z místa je testem individuálním, kdy každý jedinec se podrobuje testu 

samostatně. Obvykle uživateli motorických testů jsou trenéři, učitelé nebo lékaři. 

Motorické testy nabízí důležité informace, které jsou potřeba pro tělovýchovný proces a 

správné rozhodování. Testy se nejčastěji využívají ke kontrole rozvoje jedince, 

trénovanosti, fyzické zdatnosti nebo nemocných osob. Výsledky testů slouží jako podklady 

pro výběr osob. Ve výkonnostním nebo vrcholovém sportu jsou testy využity k predikci 

sportovní výkonnosti. 

 



28 
 

2.8.1 Test- skok daleký z místa odrazem snožmo podle Měkoty, Blahuše (1983) 

Pravidla podle Měkoty, Blahuše (1983) 

„-pohybový úkol vysvětlíme, skok demonstrujeme. 

-v základním postavení stojí testovaná osoba špičkami těsně u čáry, chodidla jsou 

rovnoběžně. Odraz je z rovné, pevné, neklouzavé plochy, není dovolena opora, např. o 

pevný okraj doskočiště, ani použití jakýchkoli treter. Doskok je do pískoviště nebo na 

žíněnku. 

-chyby: poskočení před odrazem, doskok na nižší nebo vyšší podložku, než je úroveň 

odraziště, použití hřebových treter. 

-délku měříme od odrazové čáry k místu dotyku pat s podložkou při doskoku (směrodatná 

je stopa bližší, a to její zadní okraj). Při provádění testu v tělocvičně potřeme podrážky 

cvičební obuvi křídovým prachem, aby stopa byla znatelná. 

-skok opakujeme třikrát. Nezdařený pokus, při němž testovaná osoba při doskoku přepadla 

vzad, zrušíme a nařizujeme nový skok.“ 

 

Perič a kolektiv (2012) zmiňují, že testovaná osoba by měla mít nohy od sebe na šířku 

pánve a špičky nohou mít těsně u odrazové čáry. Skok se provede z podřepu mírně 

rozkročného, při kterém osoba zapaží ruce a předkloní se.  Po odrazu je potřeba mít paže 

vpřed. Cílem je skočit co nejdále. Testovaná osoba dopadne na chodidla a zůstane stát. 

Určuje se poslední dotyk paty, která je blíže k odrazové čáře. Vzdálenost se měří na 

kolmici. Skok sportovec provede třikrát a zapisuje se pouze nejlepší výsledek. Výkon se 

zapisuje v centimetrech. 

 

2.9 Index tělesné hmotnosti  

Před více než sto lety byl zaveden tzv. Queteletův index, který je dnes znám pod zkratkou 

BMI. Tato zkratka pochází z anglického slova body mass index. Jedná se o číslo, které je 

indikátorem podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity. Tento údaj 

umožňuje porovnávat tělesnou hmotnost lidí s různou výškou. BMI je statistický nástroj, 
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který nezohledňuje mnoho faktorů (stavbu těla, množství svalstva, věk). Díky tomu nelze 

výpočet BMI konkrétního jedince brát jako absolutní ukazatel. Důvodem, proč je tento 

vzorec nejpoužívanější, je takový, že stačí v datech dosadit výšku a hmotnost jedince.  

Vzorec:  

Do tohoto vzorce se dosazuje hmotnost jedince v kilogramech a výška jedince v metrech. 

Hodnoty BMI 

V dnešní době se objevují hodnoty indexu v rozmezí přibližně od 15, což je závažná 

podvýživa, až přes 40, kdy se mluví o morbidní obezitě. Všeobecně je BMI pod 18,5 

považováno za podváhu, zatímco BMI nad 25 se považuje za nadváhu.  

Pro klasifikaci vypočtené hodnoty BMI se používá tabulka vytvořená Světovou  

zdravotnickou organizací (WHO).  

klasifikace     BMI 

podváha     16.5 - 18,5 

optimální váha    18.5 - 25 

nadváha     25 - 30 

obezita prvního stupně   30 - 35 

obezita druhého stupně   35 - 40 

obezita třetího stupně    >40 

Pro děti a mládež taková univerzální tabulka neexistuje. 

 

2.10 Hluboký stabilizační systém  

Pro stabilizaci bederní páteře jsou rozhodující hluboko uložené trupové svaly – příčný sval 

břišní, svaly pánevního dna, bránice a krátké autochtonní svaly (svaly podél páteře). Svaly 

podél páteře drží obratle ve správném postavení a dopomáhají ke správnému fungování 

plotének. Bránice zajišťuje dech a stabilitu páteře při výdechu a nádechu. Příční sval břišní 
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drží vnitřní orgány dutiny břišní na místě a zároveň podporuje jejich funkci. Svaly 

pánevního dna napomáhají k držení ladného těla a také podpírají všechny břišní orgány. 

 

Obrázek 1. Svaly hlubokého stabilizačního systému 

 

  

Pro tyto zmíněné svaly se užívá název hluboký stabilizační systém páteře. Svaly fungují 

společně jako jedna funkční jednotka a dysfunkce jediného svalu způsobuje dysfunkci 

celého systému. 

Zádové svalstvo je tvořeno velkým počtem svalových vrstev, které jsou uspořádány jedna 

na druhou, tyto svaly zajišťují tělu oporu, jistotu, stabilitu a možnost vzpřímeného postoje.  

Svaly hlubokého stabilizačního systému jsou aktivní pří jakémkoliv statickém zatížení, 

například stoji, sedu atd. Svaly se do stabilizace páteře zapojují automaticky. Hluboký 

stabilizační systém má také ochranou funkci, kdy chrání páteř proti působícím silám. 

(Kolář, Lewit,2005). Pokud jsou svaly HSSP oslabené, páteř je méně stabilní. Jakmile se 

nestabilizuje páteř správným zapojením HSSP díky cvičení, přebírají funkci HSSP 

povrchové svaly. To způsobuje hyperaktivitu povrchových svalů a hypoaktivitu svalů 

hlubokých. Jedinec cvičí povrchové svaly (břišní a zádové) a stále více prohlubuje 

dysbalanci mezi povrchovými a hlubokými svaly a díky tomu zhoršuje stabilitu bederní 

páteře. (Pětivlas a kolektiv, 2013). Pro zlepšení stability trupu se využívají stabilizační 

cvičení neboli CORE. Cílem těchto cvičení je rozvoj dynamické stability páteře, trupu a 

odolnost svalů. Cvičení na nestabilních plochách vede ke zlepšení svalové činnosti 

zejména povrchových trupových svalů a hlavně zevních šikmých břišních svalů. Také 

zadržování nitrobřišního tlaku, díky kterému narůstají nároky na pánevní dno, vede 
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k udržení staženého svěrače a tím pádem se svěrač nepovolí. Také CORE znamená 

odlehčení páteře, hlavně od plotének. Odstraňuje chronické bolesti zad, zajišťuje správnou 

polohu vnitřních orgánů a umožňuje pohyb bez nadměrného svalového napětí. 

 

Obrázek 2. Močový měchýř 

 

 

 

Balanční cvičení 

Balanční neboli rovnovážná cvičení slouží k nácviku a zajištění vyvážené stabilní polohy 

těla. Svalová vyváženost, nervosvalová koordinace, sluch a zrak zajišťují rovnovážné 

polohy a pohyby těla. Během balančních cvičení reagujeme na měnící se vnější podmínky 

dle potřeb. Svaly pracují ve svalových řetězcích a napětí ve svalech se mění dle aktuální 

potřeby. Zapojováním svalů působí příznivě na zpevňování hlubokého stabilizačního 

systému. Pro balanční cvičení se využívá mnoho balančních pomůcek, například balanční 

plochy, balanční míče různých tvarů a velikostí nebo balanční úseče (Hronzová, 2011). 

(Hronzová, 2011) dělí balanční cvičení na dva druhy: 

1/ Balanční cvičení statická – jsou statická vzhledem k poloze těla, ale dynamická 

vzhledem ke koordinované svalové práci. Čím je menší opora plochy, tím více se vychylují 

části těla od svislé osy, nebo čím víc se zvyšuje nebo snižuje těžiště těla, tím je cvičení 

náročnější. 
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2/ Balanční cvičení dynamická jsou cvičení, při kterých se vyrovnává pohyb těžiště při 

pohybu. Jedná se o složité pohybové celky jako je například chůze, skoky, běhy, otáčení a 

jejich kombinace na nestabilních, balančních či nestabilních plochách. 
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3 Výzkumná část 

3. 1 Cíle a úkoly práce 

Cíl: cílem výzkumné práce je zjistit účinnost cvičebního programu na rozvoj odrazové 

schopnosti dolních končetin dětí mladšího školního věku. 

 

Úkolem diplomové práce je: 

-provést experiment 

-zjistit úroveň odrazové schopnosti žáků v pátém ročníku před a po provedení programu 

-vytvoření dotazníku pro rodiče testovaných dětí, který dopomůže k vyhodnocení testů 

-sestavení 24 příprav, které budou základem pro zlepšení odrazové schopnosti 

 

3.2 Hypotézy práce 

Hypotézy: 

1. předpokládám, že děti z experimentální skupiny budou mít při výstupním měření vyšší 

úroveň silových schopností dolních končetin, než děti z kontrolní skupiny, 

2. předpokládám, že děti, které navštěvují sportovní nebo pohybový kroužek, budou mít 

vyšší úroveň silových schopností dolních končetin při vstupním měření, než děti, které 

nenavštěvují sportovní či pohybový kroužek, 

3. předpokládám, že u dětí z experimentální skupiny, které nenavštěvují sportovní či 

pohybový kroužek, budou mít vyšší přírůstek silových schopností dolních končetin než 

děti, které navštěvují sportovní či pohybový kroužek. 

 

3.3 Charakteristika souboru 

Experimentální soubor 

Experimentálního šetření se zúčastnilo 27 dětí z jedné pražské školy ve věkovém rozmezí 

10-12 let. Z tohoto souboru bylo 14 chlapců a 13 dívek. Ve skupině je 10 dětí, které se 

nijak aktivně nevěnují žádné volnočasové pohybové aktivitě. 9 chlapců se plně aktivně 
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věnuje sportu, z toho jeden se věnuje plavání jednou týdně, šest chlapců dělá sport dvakrát 

týdně, jeden chlapec se věnuje fotbalu třikrát týdně a jeden chlapec se věnuje hokeji 

pětkrát týdně. Ve třídě je osm dívek, které se věnují pohybové činnosti. Dvě dívky se 

věnují sportu jednou týdně, dvě dívky sportují dvakrát týdně, tři dívky třikrát týdně a jedna 

dívka se věnuje kanoistice čtyřikrát týdně. 

 

Kontrolní soubor 

Kontrolního šetření se zúčastnilo 21 dětí ze stejné pražské školy ve věkovém rozmezí 10-

12 let. Z tohoto souboru bylo 7 chlapců a 14 dívek. Ve skupině jsou 4 děti, které se nijak 

aktivně nevěnují žádné volnočasové aktivitě. 5 chlapců se plně aktivně věnuje sportu, 

z toho tři chlapci se aktivně věnují sportu, jeden chlapec dělá karate dvakrát týdně a jeden 

chlapec se věnuje fotbalu pětkrát týdně. Ve třídě je dvanáct dívek, které se věnují 

pohybové činnosti, z toho sedm dívek se aktivně věnuje sportu jednou týdně, čtyři dívky se 

věnují sportu dvakrát týdně a jedna dívka se věnuje basketbalu třikrát týdně. 

 

3.4 Metodika práce 

Metody práce: 

 

Dotazník 

 

V práci jsem využila metodu dotazníku. Dotazník jsem si vytvořila sama, aby byl 

použitelný pro moji práci. Dotazník obsahoval čtyři otázky. Jedna otázka byla uzavřená, 

kde rodiče kroužkovali, zda jejich syn/ dcera navštěvuje nějaký sportovně-pohybový 

zájmový kroužek. Zbylé otázky byly otevřené a zjišťovaly, které kroužky dítě navštěvuje, 

jak často trvá cvičební jednotka a jak dlouho tento kroužek navštěvuje. Odpovědi na tyto 

otázky doplnily výsledky měření. U všech otevřených otázek byl příklad odpovědi, pro 

lepší pochopení. 
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Ověření dotazníku pro rodiče 

Pilotní šetření bylo provedeno u pěti rodičů, kteří mají děti na prvním stupni. Díky jejich 

komentářům a připomínkám jsem vytvořila vzorový dotazník pro rodiče testovaných dětí. 

 

Experiment 

Experiment je založen na základě 24 cvičebních jednotek. Každá jednotka se skládá 

z rozcvičky, dynamického strečinku, posilování a zapracování. Každá část obsahuje 

činnosti, které vedou k rozvoji odrazové schopnosti. Všechny jednotky byly součástí hodin 

tělesné výchovy. Během experimentu byla přítomna paní učitelka. Většinu hodin jsem 

vedla já, pokud jsem se nemohla hodin zúčastnit, paní učitelka vedla hodiny podle předem 

připravené cvičební jednotky. Když jsem byla přítomna, paní učitelka jen přihlížela. Měla 

jsem volné pole působení. Experiment trval 12 týdnů.  

 

Přímé měření – motorický test 

V diplomové práci jsem použila standardizovaný test výbušné síly dolních končetin – skok 

daleký odrazem snožmo. 

„Pohybový úkol vysvětlíme, skok demonstrujeme. 

V základním postavení stojí testovaná osoba špičkami těsně u čáry, chodidla jsou 

rovnoběžně. Odraz je z rovné, pevné, neklouzavé plochy, není dovolena opora, např. o 

pevný okraj doskočiště, ani použití jakýchkoli treter. Doskok je do pískoviště nebo na 

žíněnku. 

Délku měříme od odrazové čáry k místu dotyku pat s podložkou při doskoku (směrodatná 

je stopa bližší, a to její zadní okraj). Při provádění testu v tělocvičně potřeme podrážky 

cvičební obuvi křídovým prachem, aby stopa byla znatelná. 

Skok opakujeme třikrát. Nezdařený pokus, při němž testovaná osoba při doskoku přepadla 

vzad, zrušíme a nařizujeme nový skok.“ Měkota ,Blahuš (1983) 
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Průběh testování 

Na úvod cvičební jednotky jsem se dětem představila a seznámila je s důvody mé 

přítomnosti. Nechala jsem dětem prostor, aby se mohly zeptat na cokoliv, co je zajímá 

k mé práci. Před samotným měřením proběhlo zahřátí organismu v podobě honičky. Poté 

následovala rozcvička, aby se děti protáhly a předešlo se případným zraněním. Rozcvička 

probíhala hromadnou metodicko-organizační formou, kdy žáci dělali veškeré cviky ve 

stejnou dobu. 

S paní učitelkou jsme si děti rozdělily na polovinu. Jedna polovina dětí šla s paní učitelkou, 

která děti změřila a zvážila, a druhá polovina dětí šla se mnou provést skok do dálky 

odrazem snožmo. Nejprve jsem dětem popsala způsob provedení a následně jim skok 

předvedla. Díky ukázce děti měly představu, jak skok mají provést. Každý žák měl tři 

pokusy. Cvičební jednotka byla zakončena nástupem a poděkováním. 

 

3.5 Zdroje dat 

Data, která byla potřebná pro vytvoření diplomové práce, jsem sesbírala pomocí vstupních 

a závěrečných měření v kontrolních a experimentálních souborech a také díky 

strukturovanému dotazníku. Veškerá získaná data jsem následně přepsala do programu 

Microsoft Excel. Ve zmíněném programu jsem všechna data zpracovala a vyhodnotila 

výsledky. Pro výsledky jsem použila vzorec pro výpočet BMI, aritmetický průměr, 

minimální, maximální hodnotu a rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou. 

 

3.6 Statistické zpracování dat 

Při statistickém zpracování dat z vyplněných dotazníků jsem použila základní postupy 

popisné statistiky a poté jsem se zaměřila na třídění získaných dat. Naměřené hodnoty a 

získané informace jsem přehledně vyjádřila v předem vytvořených tabulkách. Při 

statistickém zpracování dat jsem uváděla hodnoty výskytu a průměr jednotlivých kategorií 

(váha, výška, výkon, BMI) sledovaného jevu tak, aby mi výsledky posloužily jako možné 

východisko k analýze pro další podobná výzkumná šetření. Z hlediska zvýšení informační 
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výpovědi a přehlednosti jsem použila třídicí tabulku, kde došlo ke členění souboru na další 

dílčí skupiny. 

 

Aritmetický průměr 

- je dán součtem všech hodnot vyděleným jejich počtem. 

 

 

BMI 
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4 Výsledková část 
Ve výsledkové části uvádím hodnoty, které jsem změřila u kontrolní a experimentální 

skupiny. 

 

4.1 Tabulka experimentální skupiny chlapci – výkon, BMI.  

Vstupní a závěrečné měření. 

Číslo Jméno BMI Výkon (cm) BMI Výkon (cm) 

1. Matěj A. 20,6 184 20,6 178 

2 David B. 20,6 179 21,6 165 

3 Martin C. 25,4 193 26,4 182 

4 Petr D. 15,6 180 15,9 181 

5 Dang E. 19,5 224 20,3 226 

6 Jiří F. 22,7 174 22,2 176 

7 Kulhánek G. 22,2 169 22,3 179 

8 Matěj K. 17,6 218 17,6 200 

9 Šimon L. 15,5 186 15,3 190 

10 David M. 18,1 165 18,8 166 

11 Dan N. 16,9 170 17,8 172 

12 Michal O. 16,6 205 17,1 206 

13 František P. 22,4 167 25,5 137 

14 Radek R. 17,3 172 17,8 174 

  Průměr 19,4 184,7 19,9 180,9 

 

Velikost BMI byla v průměru 19,4 a o tři měsíce později se zvýšila v průměru jen o 0,5. 

Průměrný chlapecký výkon byl 184,7 centimetrů a po třech měsících měření se výkon 

snížil v průměru o 3,8 centimetrů. 
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4.2 Tabulka experimentální skupiny dívky – výkon, BMI.  

Vstupní a závěrečné měření. 

 

Číslo Jméno BMI Výkon (cm) BMI Výkon (cm) 

1. Eliška A. 16,2 175 16,4 182 

2 Barbora B. 17,1 162 16,4 160 

3 Nikola C. 17,4 162 18,5 185 

4 Miloslava D. 15 162 14,8 165 

5 Gabriela E. 17,6 178 17,9 162 

6 Zuzana F. 21,1 126 21,3 128 

7 Nela G. 15,7 156 16,2 180 

8 Lucie H. 19,6 149 21,3 159 

9 Tereza K. 14,8 140 14,8 141 

10 Andrea L. 19,1 157 19,8 159 

11 Viktorie M. 22,5 156 26,3 157 

12 Eliška N. 15,6 170 15,6 179 

13 Elizabeth O. 18,8 147 18,8 148 

 

Průměr 17,7 156,9 18,3 161,9 

 

Průměrná velikost BMI byla na začátku měření 17,7 a zvýšila se o 0,6. Průměrný výkon 

dívek byl na začátku experimentu 156,9 centimetrů a po třech měsících intervenčního 

programu se průměrný výkon zvýšil o 5 centimetrů. 
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4.3 Tabulka experimentální skupiny chlapci – váha, výška, BMI.  

Vstupní a závěrečné měření. 

Číslo Jméno Váha (kg) Výška (cm) BMI Váha (kg) Výška(cm) BMI 

1. Matěj A. 56 165 20,6 56 165 20,6 

2 David B. 47 151 20,6 50 152 21,6 

3 Martin C. 52 143 25,4 54 143 26,4 

4 Petr D. 28 134 15,6 29 135 15,9 

5 Dang E. 48 157 19,5 50 157 20,3 

6 Jiří F. 56 157 22,7 56 159 22,2 

7 

Kulhánek 

G. 56 159 22,2 57 160 22,3 

8 Matěj K. 37 145 17,6 37 145 17,6 

9 Šimon L. 34 148 15,5 33,5 148 15,3 

10 David M. 38 145 18,1 39,5 145 18,8 

11 Dan N. 35 144 16,9 37 144 17,8 

12 Michal O. 33 141 16,6 34 141 17,1 

13 

František  

P. 44 140 22,4 50 140 25,5 

14 Radek R. 39 150 17,3 40 150 17,8 

 

Průměr 43,1 148,5 19,4 44,5 148,9 19,9 

         

Chlapci v prvním měření měli průměrnou hmotnost 43,1 kilogramů. O tři měsíce později 

chlapci přibrali v průměru o 1,4 kilogramů. Průměrná výška chlapců na začátku výzkumu 

byla 148,5 centimetrů. A téměř stejná výška byla naměřena i po třech měsících výzkumu. 

Velikost BMI se od začátku měření nijak výrazně nezvýšila. Rozdíl byl pouze o 0,5.  
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4.4 Tabulka experimentální skupiny dívky – váha, výška, BMI.  

Vstupní a závěrečné měření. 

Číslo Jméno Váha (kg) Výška (cm) BMI Váha (kg) Výška (cm) BMI 

1. Eliška A. 34 145 16,2 34,5 145 16,4 

2 Barbora B. 37 147 17,1 35,5 147 16,4 

3 Nikola C. 45 161 17,4 48 161 18,5 

4 

Miloslava 

D. 29 139 15 29 140 14,8 

5 Gabriela E. 35 141 17,6 35,5 141 17,9 

6 Zuzana F. 45 146 21,1 46 147 21,3 

7 Nela G. 33 145 15,7 34 145 16,2 

8 Lucie H. 44 150 19,6 48 150 21,3 

9 Tereza K. 29 140 14,8 29 140 14,8 

10 Andrea L. 52 165 19,1 54 165 19,8 

11 Viktorie M. 65 170 22,5 76 170 26,3 

12 Eliška N. 35 150 15,6 35 150 15,6 

13 Elizabeth O. 48 160 18,8 48 160 18,8 

 

Průměr 40,8 150,7 17,7 42,5 150,8 18,3 

 

Průměrná váha dívek na začátku měření byla 40,8 kilogramů. Dívky po třech měsících 

v průměru přibraly 1,7 kilogramů. Průměrná výška dívek byla po třech měsících téměř 

totožná se vstupním měřením. Velikost BMI se po třech měsících zvětšila pouze o 0,6. 
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4.5 Tabulka kontrolní skupiny chlapci – výkon, BMI 

Vstupní a závěrečné měření. 

 

Číslo Jméno BMI Výkon (cm) BMI Výkon (cm) 

1. Michal  Z. 15,6 190 15,4 156 

2 Matěj Y. 19,5 148 20,1 137 

3 Dominik X. 15,1 160 14,7 146 

4 Robert W. 18,4 162 17,5 160 

5 Jan V. 19,2 140 19 113 

6 Marek U. 15,9 169 16,4 149 

7 Pepa T. 20,5 140 21,5 123 

 

Průměr 17,7 158,4 17,8 140,6 

 

Chlapci z kontrolní skupiny měli na začátku měření průměrnou velikost BMI 17,7 a po 

třech měsících se zvýšila pouze o 0,1. Průměrný výkon byl 158,4 centimetrů a po 

uplynulých třech měsících se snížil o 17,9 centimetrů. 
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4.6 Tabulka kontrolní skupiny dívky – výkon, BMI 

Vstupní a závěrečné měření. 

 

Číslo Jméno BMI 

Výkon 

(cm) BMI 

Výkon 

(cm) 

1. Nikola Z. 14,8 192 14,3 144 

2 Vendula Y. 18,3 200 17,5 136 

3 Lucka X. 16,4 183 16,8 183 

4 Justýna W. 15,6 191 15,8 171 

5 Markéta V. 15,9 165 15,9 143 

6 

Dominika 

U. 18,4 152 18,4 125 

7 Ema T. 19,2 119 19,2 126 

8 Tereza S. 13,4 150 14,3 150 

9 Andrea R. 15,6 150 15,1 151 

10 Natálie Q. 18,6 163 18,6 163 

11 Veronika P. 15,6 163 16 165 

12 Eliška O. 18,6 170 15,6 160 

13 Alžběta N. 15,6 160 18,1 155 

14 Nina M. 18,5 139 18,9 130 

 

Průměr 16,8 164,1 16,8 150,1 

 

U dívek z kontrolní skupiny se průměrná velikost BMI nezměnila. Na konci měření byla 

velikost BMI totožná s předchozím měřením. Průměrný výkon byl 164,1 centimetrů a za 

tři měsíce se zhoršil o 6 centimetrů. 
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4.7 Tabulka kontrolní skupiny chlapci – váha, výška, BMI 

Vstupní a závěrečné měření. 

 

Číslo Jméno Váha (kg) Výška (cm) BMI Váha (kg) Výška (cm) BMI 

1. Michal  Z. 36 152 15,6 36 153 15,4 

2 Matěj Y. 45 152 19,5 47 153 20,1 

3 Dominik X. 40 163 15,1 40 165 14,7 

4 Robert W. 43 153 18,4 41 153 17,5 

5 Jan V. 41 146 19,2 41 147 19 

6 Marek U. 33 144 15,9 35 146 16,4 

7 Pepa T. 45 148 20,5 47 148 21,5 

 

Průměr 40,4 151,1 17,7 41,0 152,1 17,8 

 

Průměrná váha chlapců se během třech měsíců zvýšila pouze o 0,6 kilogramů. Chlapci po 

třech měsících vyrostli v průměru o jeden centimetr. Díky těmto změnám se BMI zvýšilo o 

0,1. 
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4.8 Tabulka kontrolní skupiny dívky – váha, výška, BMI 

Vstupní a závěrečné měření. 

 

Číslo Jméno Váha (kg) Výška (cm) BMI Váha (kg) Výška (cm) BMI 

1. Nikola Z. 35 154 14,8 34 154 14,3 

2 Vendula Y. 48 162 18,3 46 162 17,5 

3 Lucka X. 41 158 16,4 42 158 16,8 

4 Justýna W. 40 160 15,6 41 161 15,8 

5 Markéta V. 45 168 15,9 45 168 15,9 

6 

Dominika 

U. 47 160 18,4 47 160 18,4 

7 Ema T. 45 153 19,2 45 153 19,2 

8 Tereza S. 29 147 13,4 31 147 14,3 

9 Andrea R. 35 150 15,6 34 150 15,1 

10 Natálie Q. 35 137 18,6 35 137 18,6 

11 Veronika P. 35 150 15,6 36 150 16 

12 Eliška O. 32 141 18,6 32 143 15,6 

13 Alžběta N. 36 143 15,6 37 143 18,1 

14 Nina M. 41 149 18,5 42 149 18,9 

 

Průměr 38,9 152,3 16,8 39,1 152,5 16,8 

 

U dívek v kontrolní skupině se průměrná váha během třech měsíců nijak výrazně 

nezvýšila, pouze o 0,2 kilogramů. To samé se týká i průměrné výšky, která se zvýšila o 0,3 

centimetry. Díky minimální změně ve váze a výšce se průměrná velikost BMI také nijak 

zvlášť nezměnila. 
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5 Diskuse 
Na základě získaných výsledků musím říct, že cvičební program splnil mé očekávání. 

Dívky z experimentální skupiny se v průměru zlepšily o pět centimetrů. Chlapci 

z experimentální skupiny se v průměru zhoršili o 3,8 centimetrů. Zhoršení je ale způsobené 

tím, že se několik chlapců velmi zhoršilo. Například se jedná o Františka P., který se 

zhoršil o třicet centimetrů a o Matěje K., který se zhoršil o osmnáct centimetrů. Díky 

značným rozdílům se průměr výkonu snížil, i když většina chlapců se zlepšila. 

Domnívám se, že zhoršení u chlapců je způsobeno tím, že úroveň maximální síly je závislá 

nejen na úrovni produkce hormonů, ale také na tréninkovém zatížení. Díky tomu je tempo 

rozvoje síly individuální.  Navíc tito chlapci se pravidelně věnují sportu a jejich tělo je 

zvyklé na pravidelnou zátěž.  

Dalším pravděpodobným důvodem zhoršení jsou horší podmínky pro testování. Testování 

probíhalo na žíněnkách, které se nedaly k podlaze připevnit, a díky tomu se mohlo stát, že 

se žíněnky pohnuly. Při dalším výzkumu určitě využiji koberec, který je dlouhý, díky 

čemuž se nebude rozjíždět jako zmiňované žíněnky a tolik nebude klouzat. Žíněnky jsem 

vybrala proto, že jsou měkčí a při dopadu mají děti bezpečnější doskok. 

Oproti zlepšení v experimentální skupině se výkon v kontrolní skupině zhoršil. U chlapců 

se výkon zhoršil v průměru o 17,8 centimetrů a u dívek se výkon zhoršil o čtrnáct 

centimetrů. Z toho vyplývá účinnost cvičebního programu.  

Domnívám se, že hlavním důvodem zhoršení je, že děti nedělaly cviky, které by vedly ke 

zlepšení odrazové schopnosti. Děti nepracovaly s náčiním, které by dopomohlo ke zlepšení 

a ani necvičily s odporem cvičence. Dalším důvodem zhoršení je pravděpodobně 

nedostatečná motivovanost. S dětmi z kontrolní skupiny jsem se viděla pouze dvakrát. 

V obou případech pouze při testování. Díky tomu jsem se s dětmi tolik neseznámila a to je 

možná důvod jejich nedostatečné motivovanosti. Přestože bych očekávala, že se děti budou 

snažit překonávat výkony ostatních spolužáků. Nicméně ani ,,soutěživost“ nebyla 

dostatečným hnacím motorem pro lepší výkon. Pokud by tyto děti byly součástí mého 

testování, předpokládám, že by se jejich výkon zlepšit. Pracovaly by s vnějším odporem, 

dělaly by cviky na rozvoj koordinačních schopností, na zpevnění těla a na celkový rozvoj 

svalů dolních končetin. 
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Cvičební program dokázal svou účinnost, přestože trval pouhé tři měsíce. Pokud bych měla 

možnost pokračovat ve výzkumu, zajímalo by mě, jaké budou výsledky po delší době, než 

jsou tři měsíce. 

 

Nyní se zaměřím na konkrétní výsledky v experimentální a následně v kontrolní skupině. 

 

U chlapců z experimentální skupiny proběhly některé výraznější změny, které nyní popíši. 

David B. po třech měsících přibral tři kilogramy. Poněvadž David nemá žádný pohybově 

zájmový kroužek, usuzuji tedy, že nabral více tukové hmoty, protože jeho výkon se zhorši 

o čtrnáct centimetrů. Pokud by se jeho výkon zlepšil, předpokladem by bylo, že by přibral 

více svalové hmoty. Dang E., Dan N., Petr D. a Michal P. se nijak aktivně nevěnují 

pohybové aktivitě a přesto si zlepšili výkon o jeden až dva centimetry, předpokládám tedy, 

že nabrali na svalové hmotě, protože jejich váha se zvýšila o jeden až dva kilogramy. 

Jejich tělo rychleji reaguje na pravidelnější zátěž a snadněji dojde k posílení svalstva 

dolních končetin. Jedná se o Petra D. a Michala O., kteří zlepšili svůj výkon o jeden 

centimetr a Dang E. a Dan N., kteří se zlepšili o dva centimetry. Chtěla bych vyzdvihnout 

výkon Danga. E, který v porovnání s výkony z Unifittestu je nadprůměrný. Změny u dětí, 

které se nijak aktivně ničemu nevěnují, jsou výraznější, než u dětí aktivně činných, které 

jsou na nějaké aktivnější úrovni.  

Tělesné jednotky obsahovaly cvičení s vnějším odporem, kdy žáci cvičili s náčiním nebo 

také s odporem spolucvičence. A nejen díky těmto cvikům žáci pravděpodobně nabrali na 

svalové hmotě.  

Nyní uvedu několik jmen chlapců, kteří se pravidelně věnují pohybové činnosti, a nedošlo 

k žádné změně, naopak ke zhoršení. Příkladem je Matěj A., který se věnuje dvakrát týdně 

florbalu, Matěj K., který se věnuje pětkrát týdně hokeji, Martin C., který se věnuje dvakrát 

týdně judu nebo Franta P., který chodí dvakrát týdně na rychlostní kanoistiku. V tomto 

případě tělo je zvyklé na pravidelnou delší zátěž, a díky tomu u něj nejsou velké změny. 

Zhoršení může být způsobeno také únavou, nedostatečnou motivací nebo horšími 

podmínkami.  
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Ještě bych chtěla zmínit několik chlapců, kteří se plně věnují pohybovým aktivitám a 

zároveň si zlepšili své výkony. Jedná se Stanislava K., který si výkon zlepšil o deset 

centimetrů. Stanislav se věnuje plavání, při kterém dochází k všestrannému rozvoji 

svalstva- ruce, nohy, záda i břišní svalstvo. Nicméně, plavání více posiluje svalstvo 

horních končetin než dynamickou sílu dolních končetin. A právě díky cvičení během TV, 

která se zaměřují na podporu dolních končetin, se jeho výkon zlepšil. Nebo mohu zmínit 

Šimona L., který se věnuje fotbalu sedm let a jeho výkon se zlepšil o dva centimetry.  

 

U dívek z experimentální skupiny proběhly některé výraznější změny, které nyní popíši. 

Gabriela G. po třech měsících přibrala pouze 0,5 kilogramů. Nejedná se o velkou změnu. 

Gabriela se nevěnuje žádnému pohybovému kroužku, usuzuji tedy, že nabrala nepatrné 

množství tukové hmoty, protože se její výkon zhoršil o šestnáct centimetrů. Miloslava D. a 

Tereza K., které se nijak aktivně nevěnují pohybové aktivitě nepřibraly ani neztratily žádný 

kilogram, a přesto se jejich výkon zlepšil. Výkon je ale nepatrný, zlepšily se o jeden až tři 

centimetry. Naopak Nikola C., která se nijak aktivně nevěnuje pohybové aktivitě, si 

zlepšila výkon o dvacet tři centimetrů a přibrala tři kilogramy. Díky těmto změnám se 

domnívám, že přibrala na svalové hmotě a výsledky jsou dány tím, že tělo rychleji reaguje 

na pravidelnější zátěž a snadněji dojde k posílení svalstva dolních končetin. Ráda bych 

vyzdvihla Nikolu C., která měla nadprůměrný výsledek v porovnání s výkony 

z Unifittestu. Změny u dětí, které se nijak aktivně ničemu nevěnují, jsou výraznější, než u 

dětí aktivně činných.  

Tělesné jednotky obsahovaly cvičení s vnějším odporem, kdy žáci cvičili s náčiním nebo 

také s odporem spolucvičence. Svaly a kostra stále ještě nejsou totiž připraveny k většímu 

silovému zatížení. Je potřeba jen rozvíjet svalstvo, aby se předešlo svalovým dysbalancím 

a oslabením. Předpokládám, že díky připraveným cvikům dívky nabraly na svalové hmotě. 

Nyní uvedu jméno dívky, která jako jediná i přes pravidelné pohybové činnosti, nezlepšila 

svůj výkon. Příkladem je Barbora B., která dvakrát týdně tancuje už osmým rokem.  

V tomto případě tělo je zvyklé na pravidelnou delší zátěž, a díky tomu u něj nejsou velké 

změny. Naopak zhoršení může být způsobeno únavou, nedostatečnou motivací nebo 

horšími podmínkami. 
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Ještě bych chtěla zmínit několik dívek, které se plně věnují sportu a zároveň si zlepšily své 

výkony. Jedná se o Elišku A., která se věnuje házené tři roky a zlepšila se o sedm 

centimetrů. Velké zlepšení se objevilo u Nely G., která se zlepšila o dvacet čtyři 

centimetrů. Nela G. se věnuje taneční gymnastice, která rozvíjí všestranný pohybový 

základ, vede k lepšímu kloubnímu rozsahu, ke správnému držení těla a pomáhá k lepší 

silové a obratnostní připravenosti. Další velké zlepšení se objevilo u Lucie H. a Elišky N., 

které se obě věnují pravidelně squashi.  

 

Nyní popíši výraznější změny u chlapců z kontrolní skupiny. 

Pepa T. přibral dva kilogramy a zhoršil se o sedmnáct centimetrů. Jelikož Pepa T. se 

nevěnuje žádnému pohybovému kroužku, předpokládám, že přibral více tukové hmoty. 

Takové zhoršení výkonu je podle mého názoru způsobené nedostatečnou motivací 

k pohybu. Bylo by potřeba se Pepovi více věnovat a připravit takové cviky, které jsou 

přiměřené od začátku, a postupně se obtížnost cviků zvětšovala. Čím jsou totiž nižší 

hodnoty na začátku, tím je větší vzestup. 

Nyní uvedu jména chlapců, kteří se pravidelně věnují pohybové činnosti a nedošlo k žádné 

změně, naopak ke zhoršení. Příkladem je Michal Z., který se věnuje jednou týdně florbalu 

a zhoršil se o třicet čtyři centimetrů. Jan V., který se věnuje jednou týdně florbalu a jednou 

týdně judu a zhoršil se po třech měsících o dvacet sedm centimetrů. A Marek U., který 

pětkrát týdně chodí hrát fotbal už osmým rokem a zhoršil se o dvacet centimetrů. 

Domnívám se, že je to způsobené tím, že Marek U. hraje fotbal už velmi dlouho a tělo je 

zvyklé na pravidelný pohyb. Díky tomu zlepšení přichází pomaleji, nicméně zhoršení je 

velké. Kdyby děti byly součástí testování, věřím tomu, že by se Marek U. trochu zlepšil 

nebo by výkon zůstal nepozměněný jako u Šimona L. z experimentální skupiny, který se 

věnuje fotbalu také velmi dlouho a je na pravidelnou zátěž zvyklý. 

 

Nyní popíši výkony dívek z kontrolní skupiny. 

Eliška N. A Tereza S. se ve volném čase nevěnují žádnému pohybovému kroužku a po 

třech měsících nenastalo žádné zlepšení, naopak se Eliška O. zhoršila o deset centimetrů a 
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přibrala dva kilogramy. Podle získaných výsledků je to způsobené tím, že dívky necvičily 

cviky na zlepšení koordinace, na zlepšení silových schopností a také nepracovaly s vnějším 

odporem. Jakmile by pravidelně cvičily tyto cviky, nastala by pravděpodobně změna, 

protože by tělo lépe reagovalo na pravidelnou zátěž a došlo by k posílení svalstva dolních 

končetin a zpevnily by svaly hlubokého stabilizačního systému. 

 

Výkon dívek, které se věnují mimoškolně pohybu, se zhoršil až na jednu dívku, kteráse 

zlepšila. Vendula Y. se zhoršila o šedesát čtyři centimetrů, přestože se věnuje tenisu jednou 

týdně. Jak jsem již v úvodu zmínila, nedostatečná motivace zde pravděpodobně zapůsobila. 

Pokud by to nebylo motivací, tak pravděpodobně únavou po tréninku. Takhle velké 

zhoršení je způsobenou nejen nedostatečnou náplní v tělesné výchově, ale pravděpodobně 

díky nedostatečné motivaci. Zhoršila se také Justýna W., Markéta V., Dominika U. 

V průměru se zhoršily o dvacet tři centimetrů. Jediná Ema T., se zlepšila o sedm 

centimetrů a váha zůstala nezměněna. Ema se věnuje józe, která je výborná na posílení 

svalů hlubokého stabilizačního systému a vede ke správnému držení těla. Díky tomu, co 

jóga rozvíjí, je zřejmé, že dopomohla ke zlepšení Emina výkonu. 

Jako u chlapců tak i u dívek, došlo k velkému zhoršení, přestože jsou na pravidelný pohyb 

zvyklí. Přestože je tělo zvyklé na pohyb a je do určité úrovně vytrénované, výkon by neměl 

být o tolik lepší. Nicméně takové zhoršení je způsobeno špatnou přípravou, 

nedostatečnými podmínkami pro cvičení a nedostatečnou motivací.  

 

Nyní zodpovím hypotézy. 

Hypotéza číslo 1., kde předpokládám, že děti z experimentální skupiny budou mít při 

výstupním měření vyšší úroveň silových schopností dolních končetin než děti z kontrolní 

skupiny, se zcela potvrdila. Dívky z experimentální skupiny skočily v průměru 161,9 

centimetrů a dívky z kontrolní skupiny v průměru skočily 150,1. U chlapců to platí stejně. 

Chlapci z experimentální skupiny skočili v průměru 180,9 a chlapci v kontrolní skupině 

v průměru skočili 140,6. Jednoznačně tyto výsledky vypovídají o tom, že tříměsíční 
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cvičení zaměřené na rozvoj svalů dolních končetin fungovalo a splnilo mé očekávání, i 

když někdy opravdu s nepatrnými rozdíly. 

 

Hypotéza číslo 2., kde předpokládám, že děti, které navštěvují sportovní nebo pohybový 

kroužek, budou mít vyšší úroveň silových schopností dolních končetin při vstupním 

měření, se téměř potvrdila.  Chlapci v experimentální skupině v průměru skočili 181 

centimetrů, což je o 1,2 centimetry více, než skočili chlapci, kteří se žádnému pohybovému 

kroužku nevěnují. To samé platí i u chlapců z kontrolní skupiny, kde aktivně činní skočili 

v průměru 161,4 centimetrů, což je o 10,4 centimetrů více než chlapci, kteří se žádnému 

sportu nevěnují. U dívek se to potvrdilo jen z části. Dívky z experimentální skupiny měly 

v průměru horší výkon. Skočily v průměru 155,2 centimetrů, což je o 4,4 centimetry méně 

než dívky, které se žádnému pohybovému kroužku nevěnují. Jsem názoru, že zhoršení je 

způsobené tím, že ve skupině je například Zuzana F., která skočila pouhých 126 

centimetrů, a to pravděpodobně ovlivnilo výsledek. Oproti tomu dívky z kontrolní skupiny, 

které se věnují pohybovým aktivitám, měly v průměru lepší výkon, skočily v průměru 

164,7 centimetrů, což je o 4,7 centimetrů více než dívky, které se žádnému pohybově 

zájmovému kroužku nevěnují.  

 

Hypotéza číslo 3., kde předpokládám, že děti z experimentální skupiny, které nenavštěvují 

sportovní či pohybový kroužek, budou mít vyšší přírůstek silových schopností dolních 

končetin než děti, které navštěvují sportovní či pohybový kroužek, se nepotvrzuje. Žáci, 

kteří nenavštěvují sportovní kroužek, sice měli nepatrné zlepšení ve svém výkonu, 

nicméně žáci, kteří navštěvují sportovní kroužek, měli zlepšení ve výkonu také.  
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6 Závěr 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit účinnost cvičebního programu na rozvoj 

odrazové schopnosti dolních končetin. Cvičební program obsahoval 24 příprav, které měly 

vézt ke zlepšení dynamické síly dolních končetin. Tento cvičební program probíhal tři 

měsíce v páté třídě. V experimentální skupině bylo dvacet sedm dětí, z toho čtrnáct 

chlapců a třináct dívek. A v kontrolní skupině bylo dvacet jedna dětí, z toho sedm chlapců 

a čtrnáct dívek. 

Dále jsem vytvořila dotazník pro rodiče testovaných dětí, který doplnil měření.  

Experiment probíhal pouze v jedné třídě.  

Dvě ze tří hypotéz se téměř potvrdily. Ta nejpodstatnější hypotéza, která předpokládala, že 

děti z experimentální skupiny budou vykazovat nárůst dynamické síly dolních končetin 

oproti dětem z kontrolní skupiny, se potvrdila. Výsledky potvrdily účinnost cvičebního 

programu, i když někdy byly mezi výsledky jen velmi malé rozdíly. Předpokládám, že to 

bylo tím, že cvičební program byl časově omezen – trval jen 3 měsíce. Teprve delší časové 

období by plně prokázalo, zda je síla dolních končetin opravdu trénovatelná. Tři měsíce je 

podle mého názoru příliš krátká doba na to, aby se kondice - odrazová schopnost výrazně 

zlepšila. Přesto mohu říct, že již po prvních třech měsících cvičebního programu došlo 

k pozorovatelnému zlepšení odrazové schopnosti mladších žáků. Tím se potvrdilo, že 

cvičební program byl účinný a tím i cíl práce byl splněn. 

Tato práce byla pro mě zajímavá i poučná, protože se jednalo o můj první samostatný  

„výzkum“. Naučila jsem se vytvořit dotazník, ověřila si, že dotazník musí být stručný a 

zároveň obsahovat všechny podstatné informace, které vedou k doplnění výzkumu. Navíc 

musí být napsán tak, aby ho respondenti – rodiče pochopili a byli ochotni jej vyplnit. Další 

přínos vidím v tom, že mám vytvořených dvacet čtyři příprav, které mohu kdykoliv použít 

během hodin tělesné výchovy. Kromě pozitiv diplomové práce musím uvést i negativum. 

Bohužel jsem při tvoření teoretické části neuvedla v přímých citacích čísla stránek, kde lze 

informace nalézt. Bohužel jsem si tuto chybu uvědomila až po vrácení veškeré literatury, 

takže zpětně již nemohu citace doplnit. Na druhou stranu je to zkušenost, na kterou už 

budu vždy pamatovat. Jelikož se jedná o první zkušenost s diplomovou prací, bylo sepsání 
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práce pro mě časově náročné, nicméně jsem s výsledkem spokojená a myslím si, že 

v budoucnu práci využiji ve své učitelské praxi. 

Pro ostatní může být tato práce užitečná rovněž. Například díky vytvořené metodické 

příručce pro rozvoj odrazové schopnosti. Dle potřeb učitele je možné vybrat jednotlivé 

cviky, které se následně dají zařadit do výuky. 
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