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ABSTRAKT 

NÁZEV PRÁCE 

Tělesná příprava k vojenské části talentových přijímacích zkoušek na VO FTVS UK. 

VYMEZENÍ PROBLÉMU 

Pro přijetí ke studiu na VO FTVS UK je nezbytné absolvovat mimo jiné také testy 

zjišťující předklady pro vykonávání speciální tělesné přípravy, které jsou svým 

obsahem značně atypické, a jejich trénink mŧţe uchazečŧm o studium činit výrazné 

potíţe. 

CÍL PRÁCE 

Cílem práce je vytvoření zásobníku cvikŧ a cvičení, slouţících ke zdokonalení kondiční 

i technické sloţky sportovního výkonu a pozitivnímu ovlivnění celkového projevu při 

provádění testŧ zjišťujících předpoklady pro speciální tělesnou přípravu.  

PLÁN POSTUPU 

Po rozsáhlé studii dostupných teoretických materiálŧ dojde k vytvoření zásobníku cvikŧ 

a cvičení, slouţících ke zlepšení úrovně konkrétních pohybových dovedností a 

schopností, coţ jsou předpoklady přímo či nepřímo vedoucí ke zvýšení bodového zisku 

ve vojenské části talentových přijímacích zkoušek na VO FTVS UK.  

VÝSLEDKY 

Na základě studia literatury a za pouţití metod obecně teoretického charakteru došlo 

k vytvoření zásobníku cvikŧ a cvičení pro předpokládané zlepšení výkonu ve vojenské 

části talentových zkoušek na VO FTVS UK. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Skokansko-akrobatické cvičení, přenášení zátěţe, lezení po provazovém ţebříku, 

speciální tělesná příprava, talentová zkoušky, Armáda České republiky.  



ABSTRACT 

TITLE OF THE WORK 

Physical preparation for the military part of the talent exam at Military 

Department of the Faculty of Physical Education and Sport in Prague.  

DEFINITION OF THE PROBLEM 

It is necessary to pass the special physical exam to be admitted for studying at 

Military Department. The content of this exam is significantly different from other 

physical activities and the preparation for it may cause several problems to the 

candidates. 

MAIN GOALS 

The main goal of this diploma thesis is to create a package of the exercises used 

for improving technical and fitness part of the performance primarily in the military part 

of physical exam. 

PLAN OF PROCESSING 

After extensive research of the available documents the package of the exercises 

will be created.  

RESULTS 

Based on studying of necessary literature and using the theoretical methods the 

package of the exercises has been successfully created.  

KEYWORDS 

Army physical fitness, Rope ladder climbing, Load carrying, Special physical 

preparation, Talent test, Czech Armed Forces. 
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1. ÚVOD  

Uchazeči o studium často neznají nejefektivnější tréninkové metody a cvičení 

vedoucí k maximálním bodovým ziskŧm v prováděných disciplínách, coţ je částečně 

zpŧsobeno atypičností testŧ této části talentové zkoušky. Dochází tak často ke 

zbytečným bodovým ztrátám, kterým lze v mnoha případech vhodným tréninkem 

předejít. Téma bylo zvoleno na základě dohody s vedoucím práce z dŧvodu moţného 

vyuţití v praxi při přípravě uchazečŧ o studium na VO FTVS UK a pro zvýšení 

úspěšnosti přijetí. 

Práce je koncipována jako teoretická, s vyuţitím analyticko syntetické metody 

a tvŧrčí činnosti při vytváření tréninkových prostředkŧ. Jelikoţ doposud na dané téma 

nebyla zpracována ţádná konkrétní publikace, nelze výsledné tréninkové prostředky 

čerpat z ţádného relevantního zdroje přímo.  

Po úvodní části práce bude poloţen základní stavební kámen pro tvorbu 

tréninkových prostředkŧ. Dojde k popisu jednotlivých disciplín, seznámení s pravidly 

a bodováním. Dále budou rozděleny a popsány motorické schopnosti a motorické 

dovednosti. O teorii testování a jeho moţnostech hovoří kapitola testování, kdy 

zmíníme specifika testování ve vojenské části talentových přijímacích zkoušek. 

V poslední kapitole teoretické části práce bude popsáno a zanalyzováno zatíţení při 

provádění jednotlivých disciplín z hlediska zón energetického krytí a hlavních 

zatěţovaných svalových skupin.  

Pro vytvoření zásobníku prostředkŧ zlepšujících výkon v poţadovaných 

disciplínách je nejprve potřeba provést analýzu zatíţení z hlediska převaţující zóny 

energetického krytí a hlavních zatěţovaných svalových skupin. K tomuto účelu poslouţí 

znalost prŧběhu jednotlivých testŧ a mnoţství publikací o plánování, provádění 

a hodnocení sportovního tréninku.  

Po analýze je moţné doporučit prostředky vhodné pro specifický rozvoj 

vybraných pohybových schopností a nácvik nových dovedností, coţ vyústí ve tvorbu 

souhrnného zásobníku cvikŧ a cvičení, kde budou jednotlivé prostředky řazeny podle 

specifičnosti prováděné činnosti s ohledem na výsledný poţadovaný pohybový projev. 

Předpokládaným dŧsledkem vykonávání těchto cvičení je zvýšení úrovně pohybových  
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schopností a dovedností, coţ by dle obecně známých výstupŧ tréninkového pŧsobení 

mělo přímo či nepřímo vést ke zvýšení bodového zisku ve vojenské části talentových 

přijímacích zkoušek.  
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2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ  

2.1 ÚVOD 

V této části práce shrneme poznatky z prostudované literatury, vztahující se 

k tématice vojenské talentové zkoušky a jí příbuzným relevantním oblastem. Jelikoţ se 

však kromě popisu a hodnocení samotné talentové zkoušky ţádné další konkrétní 

poznatky v literatuře nevyskytují, dojde zde především k utřídění ostatních nezbytných 

informací, které poslouţí jako podklad pro deskriptivně analytickou část. 

Objeví se zde podrobný popis testŧ zjišťujících předpoklady pro speciální 

tělesnou přípravu, včetně bodového hodnocení jednotlivých disciplín. Dále budou 

popsány a rozděleny pohybové schopnosti a dovednosti dle autorŧ jednotlivých modelŧ.  

V další kapitole se budeme obecně zabývat teorií testování, jakoţto základního 

hodnotícího prostředku. Konkrétně pak budou uvedeny moţnosti jednotlivých testŧ pro 

zhodnocení úrovně pohybových schopností a dovedností.  

2.2 POPIS A HODNOCENÍ VOJENSKÉ ČÁSTI TALENTOVÝCH 

ZKOUŠEK  

V kaţdé ze tří standardizovaných disciplín musí uchazeč, chce-li být přijat ke 

studiu, získat alespoň jeden bod. (Vojenský obor, 2015) Maximální bodový zisk v kaţdé 

z disciplín je 100. Z vojenské části talentových zkoušek lze tedy získat aţ 300 bodŧ. 

Charakter testŧ je rŧznorodý a kaţdý jednotlivý test vyţaduje jistou úroveň zvládnutí 

odlišných kombinací pohybových schopností a dovedností. Před zahájením talentových 

zkoušek bude uchazečŧm názorně ukázáno správné provedení všech disciplín. Všechny 

předepsané testy pak musí být absolvovány jako celek v jeden den dle platného 

harmonogramu. Kaţdý uchazeč je povinen mít u sebe v prŧběhu přijímacího řízení 

platný doklad totoţnosti. Místem provedení testŧ je tělocvična.  
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2.2.1 SAC 

Skokansko akrobatické cvičení (SAC) je první disciplínou vojenské části 

talentové zkoušky na VO FTVS UK, avšak tato disciplína se taktéţ vyskytuje jako 

moţná součást profesního přezkoušení VZP. (Ministerstvo obrany, 2011) Výsledný čas 

je měřen s přesností na desetinu sekundy a hodnocen dle platných tabulek. Jedná se 

o disciplínu rychlostně obratnostní, přičemţ plného počtu 100 bodŧ uchazeč dosáhne 

výsledkem 16,7s či lepším. Naopak výsledkem 24,0s získá uchazeč 1 bod, coţ je 

nejniţší moţný bodový zisk. V prŧběhu testu mŧţe být uchazeč zastaven povelem 

„STOP!“ z dŧvodu nesprávného provedení jakékoliv části testu. Uchazeči je povolen 

jeden opravný pokus.  

Trať SAC je dlouhá 15 metrŧ a překonává se tam i zpět. Celková vzdálenost na 

trati je tedy 30 metrŧ.  

 

 

 

 

Na  

 

Na trati jsou umístěny překáţky v následujícím pořadí: 

1) Tělocvičná koza našíř (výška 120cm) 

2) Švédská lavička (sedací plochou na zemi) napříč osy dráhy 

3) Dvě ţíněnky podél v ose dráhy 

4) Tělocvičný kŧň našíř bez madel (výška 120cm) 

Na povel „PŘIPRAVTE SE“ zaujímá uchazeč polohu polovysokého startu na 

startovní čáře. Na povel „VPŘED“ uchazeč vybíhá k tělocvičné koze našíř (1), 

přeskakuje ji odrazem snoţmo roznoţkou, po doskoku podlézá pod kozou zpět 

OBRÁZEK 1 - SAC (VOJENSKÝ OBOR, 2015) 
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a pokračuje dále v pŧvodním směru. Před obrácenou švédskou lavičkou (2) se obrací 

o 180° (zády k lavičce) a odrazem snoţmo ji přeskakuje, přičemţ je moţné se jiţ za letu 

obrátit do pŧvodního směru. Uchazeč pokračuje k ţíněnkám (3), které překonává dvěma 

kotouly vpřed a běţí k tělocvičnému koni našíř (4). Tělocvičného koně našíř překonává 

libovolně tak, aby celé tělo prošlo nad úrovní překáţky a obě nohy se dotkly země za 

překáţkou. Po dotyku nohou země za tělocvičným koněm se uchazeč vrací zpět do cíle 

a překáţky překonává stejným zpŧsobem, jako v opačném směru.  

2.2.2 LEZENÍ PO PROVAZOVÉM ŢEBŘÍKU 

V pořadí druhou disciplínou vojenské části talentové zkoušky na VO FTVS UK 

je lezení na čas po provazovém ţebříku do výšky 8 metrŧ. Jedná se o disciplínu 

koordinačně silovou v převáţně anaerobní alaktátové zóně energetického krytí. 

Výsledný čas je měřen s přesností na desetinu sekundy a hodnocen dle tabulek. Plného 

počtu 100 bodŧ uchazeč dosáhne výsledkem 12,4s či lepším. Naopak výsledkem 22,3s 

získá uchazeč 1 bod. Při horším výkonu uchazeč neprospěl a nemŧţe být ke studiu 

přijat.  

Na povel „PŘIPRAVTE SE!“ přistoupí uchazeč k provazovému ţebříku, který 

uchopí za označenou příčku (přibliţně ve výšce 180cm). Jedna noha mŧţe být taktéţ 

umístěna na provazovém ţebříku, nejvýše však v úrovni označené červené příčky. Na 

povel „VPŘED“ začne uchazeč lézt po provazovém ţebříku libovolným zpŧsobem. Čas 

je zastaven po dotyku karabiny na konci ţebříku. Po dosaţení cílového bodu přeleze 

uchazeč na chyty a stupy umělé stěny a hlásí nahlas a zřetelně jistícímu „K PÁDU 

PŘIPRAVEN!“. Na povel „VPŘED“ provede kontrolovaný pád do prostoru, následně 

je spuštěn na zem a test končí. Maximální délka trvání testu od jeho zahájení do 

provedení kontrolovaného pádu jsou 3 minuty. V prŧběhu tohoto časového limitu je 

moţné provést jeden náhradní pokus. V případě opakování testu však platí vţdy 

výsledek druhého pokusu.  

2.2.3 PŘENÁŠENÍ ZÁTĚŢE 

Přenášení zátěţe je poslední disciplínou vojenské části talentové zkoušky na VO 

FTVS UK. Výsledný čas je měřen s přesností na celé sekundy a hodnocen dle tabulek. 

Jedná se o disciplínu silově vytrvalostní s výraznou tvorbou laktátu. Plného počtu 100 
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bodŧ uchazeč dosáhne výsledkem 1:08min či lepším. Naopak výsledkem 1:40min získá 

uchazeč 1 bod, coţ je nejniţší moţný bodový zisk. V prŧběhu testu mŧţe být uchazeč 

zastaven povelem „STOP!“ z dŧvodu nesprávného provedení jakékoliv části testu. 

V případě zastavení se uchazeč vrací na začátek nesprávně provedeného úseku 

a absolvuje jej znovu. Trať je dlouhá 40 metrŧ a překonává se celkem 6x střídavě ve 

směru tam i zpět. Celkem tedy uchazeč absolvuje trať o délce 240 metrŧ.  

Na trati jsou umístěny překáţky v následujícím pořadí: 

1) Kuţel na středu startovní / cílové čáry 

2) Tři spodní díly švédské bedny napříč osy dráhy 

3) Švédská lavička v ose dráhy 

4) Švédská bedna napříč osy dráhy 

5) Tělocvičný kŧň bez madel napříč osy dráhy (výška 120cm) 

6) Kuţel na konci 40m úseku 

 

 

 

 

 

Na povel „PŘIPRAVTE SE“ zaujímá uchazeč polohu polovysokého startu na 

startovní čáře (1). Po povelu „Vpřed“ uchazeč vybíhá směrem ke třem spodním dílŧm 

švédské bedny (2), vyjímá zátěţ č. 1, batoh o hmotnosti 15kg, a pokračuje dále směrem 

ke švédské lavičce (3), kterou přebíhá. Před vkročením na švédskou lavičku musí být 

batoh na obou ramenech. V případě nedodrţení této podmínky je uchazeč povelem 

„STOP!“ vrácen zpět před překáţku, kterou musí absolvovat znovu v souladu 

s pravidly. Po přeběhnutí švédské lavičky pokračuje dále ke švédské bedně (4), kterou 

překonává libovolným zpŧsobem tak, aby všechny části těla včetně zátěţe prošly nad 

úrovní překáţky. Následně pokračuje k tělocvičnému koni našíř (5), kterého podlézá. 

Při podlézání koně je moţné sundat batoh ze zad, avšak zátěţ lze pouze pokládat 

a posouvat, a po celou dobu musí být zachována podmínka vzdálenosti zátěţe do 

OBRÁZEK 2 - PŘENÁŠENÍ ZÁTĚŢE (FEDÁK, 2008) 
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jednoho metru od uchazeče. Po překonání tělocvičného koně uchazeč obíhá kuţel na 

konci úseku (6) a vrací se zpět podél překáţek 37 metrŧ ke třem spodním dílŧm švédské 

bedny (2), kam ukládá zpět zátěţ č. 1, a následně se vrací zpět tak, aby oběhl kuţel na 

startovní/cílové čáře (1). Bezprostředně poté absolvuje uchazeč celý popsaný postup 

ještě dvakrát – nejprve se zátěţí č. 2 – dvěma pětilitrovými kanystry naplněnými vodou, 

následně pak se zátěţí č. 3 – lodním vakem o hmotnosti 15kg. Při překonávání švédské 

bedny našíř (4) je uchazeč povinen poloţit zátěţ č. 2 (2 × 5kg kanystry) a zátěţ č. 3 

(15kg lodní vak) na překáţku, přičemţ platí stejná podmínka jako v případě přenášení 

batohu – zátěţ lze pouze sundávat a posouvat, a po celou dobu musí být vzdálena do 

jednoho metru od uchazeče. V případě neopatrné manipulace se zátěţí a převrácení či 

posunutí třech spodních dílŧ švédské bedny (2) mimo vyznačené území je uchazeč 

povinen tento nedostatek napravit. V opačném případě nedojde k zastavení měřeného 

času, coţ se negativně projeví na bodovém zisku.  

2.3 MOTORICKÉ SCHOPNOSTI  

Podle Periče a Dovalila (2010) jsou motorické schopnosti relativně samostatné 

soubory vnitřních předpokladŧ organismu k pohybové činnosti, v níţ se také projevují. 

Kvalita provedení pohybové aktivity bývá těmito předpoklady přímo ovlivněna. 

Zřídkakdy se však stává, ţe by výkon v jedné disciplíně či jednom testu záleţel pouze 

na úrovni jedné pohybové schopnosti. Zpravidla se v prŧběhu pohybového výkonu 

zapojuje v rŧzné míře hned několik pohybových schopností najednou. Hovoříme tedy 

o jakýchsi hybridních schopnostech, které vznikají spojením a zapojením více 

pohybových schopností v jednom okamţiku. (eAMOS, 2014) Mŧţe se však stát, ţe 

zlepšení výkonu brání nízká úroveň jedné motorické schopnosti, ačkoliv ostatní 

motorické schopnosti mohou být na dostatečné úrovni. Ostatní pohybové schopnosti 

mohou také do určité míry vynahradit nízkou úroveň schopnosti jiné, avšak toto řešení 

je spíše kontraproduktivní, a ne vţdy aplikovatelné. Pokud např. cvičenec postrádá 

alespoň základní úroveň silových schopností, nepomŧţe ke zlepšení výkonu sebevyšší 

úroveň koordinačních schopností. Částečné nahrazení úrovně koordinačních schopností 

schopnostmi silovými si lze mnohem lépe představit, avšak rozhodně se nejedná 

o ideální řešení. Je třeba podotknout, ţe úroveň pohybových schopností je závislá na 

biologických předpokladech jednotlivce. Rozdělení celkového vizuálního projevu na 
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jednotlivé pohybové schopnosti je tedy zjednodušené pojetí problematiky na didaktické 

úrovni. (Elektronická knihovna MUNI, 2014) 

Podle Měkoty a Novosada (2005) lze rozdělit motorické schopnosti na kondiční, 

hybridní, koordinační a relativně samostatně stojící flexibilitu. Mezi kondiční 

schopnosti, závislé na metabolických procesech a získávání a přenosu energie, patří 

schopnosti silové a vytrvalostní. Ke koordinačním schopnostem, souvisejícím s řízením 

a regulací pohybu v centrální nervové soustavě, řadíme schopnosti orientační, 

diferenciační, rovnováţné, rytmické. Na pomezí mezi kondičními a koordinačními 

schopnostmi stojí schopnosti hybridní, které jsou závislé na schopnosti vytvářet 

energetické zdroje a pracovat s nimi, ale i na řízení a regulaci pohybu v CNS. Rozvoj 

pohybových schopností je procesem dlouhodobým a postupným. V prŧběhu ontogeneze 

se setkáváme s tzv. senzitivními obdobími, coţ jsou období v prŧběhu vývoje jedince, 

kdy je vhodné rozvíjet konkrétní pohybovou schopnost, neboť dochází nejznatelnějším 

posunŧm ve výkonnosti. (Perič, 2008) Právě zde se tvoří největší interpersonální 

rozdíly, neboť při zanedbání sportovní přípravy v prŧběhu senzitivního období lze tento 

nedostatek jen stěţí napravit.  

2.3.1 SILOVÉ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ 

Podle Periče a Dovalila (2010) lze silové schopnosti definovat jako schopnost 

překonávat či udrţovat vnější odpor svalovou kontrakcí. Vliv silových schopností na 

výsledný výkon závisí na charakteru prováděné činnosti.  

Svalovou kontrakci dělíme dle napětí ve svalu a změn jeho délky na:  

 Kontrakci izometrickou (statickou) 

o Ve svalu během zatíţení narŧstá napětí, délka se však nemění. 

 Kontrakci izokinetickou (dynamickou) 

o Napětí ve svalu zŧstává nezměněno, mění se délka svalu.  

o Mezi izokinetickou kontrakci patří kontrakce: 

 Koncentrická – délka svalu se prodluţuje. 

 Excentrická – délka svalu se zkracuje. 

Tzv. metodotvorní činitelé (Perič a Dovalil, 2010) tvoří základ jakéhokoliv 

silového tréninku a určují nám momentální fyziologický účinek, z dlouhodobého 
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hlediska pak i zamýšlený výsledný efekt. (Zatsiorsky a Kreamer, 2010) Musíme s nimi 

tedy pracovat vţdy, kdyţ máme za cíl zlepšit nebo alespoň udrţet úroveň silových 

schopností. Ze vzájemné kombinace níţe uvedených parametrŧ vycházejí všechny 

metody rozvoje jednotlivých druhŧ silových schopností, čímţ ve své podstatě 

modelujeme samotný sportovní trénink.  

Dle Zatsiorského a Kreamera (2010) mezi činitele ovlivňující intenzitu tréninku patří:  

 Velikost odporu. 

 Počet opakování v sérii. 

 Počet opakování s maximální hmotností. 

Petr a Šťastný (2012) uvádějí mezi základními zátěţovými parametry tyto: 

 Velikost odporu. 

 Počet opakování. 

 Rychlost kontrakce. 

 Doba odpočinku. 

Jako další stěţejní zátěţové parametry pak uvádějí: 

 Výběr cvikŧ. 

 Počet a pořadí cvikŧ. 

 Frekvence tréninkových jednotek. 

Zátěţové parametry, parametry ovlivňující intenzitu tréninku nebo metodotvorní 

činitelé, jsou ve své podstatě pouze odlišná pojmenování pro jednu a tutéţ věc. Rŧznou 

kombinací těchto faktorŧ ovlivňujeme jednotlivé druhy silových schopností, kterými 

jsou:  

 Maximální síla 

o Někdy uváděno jako tzv. pomalá síla. Jedná se o překonávání 

hraničních odporŧ bez dŧrazu na zrychlení. Dŧleţitý parametr 

ovlivňující ostatní druhy silových schopností, sekundárně pak 

i úroveň rychlostních schopností.  
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 Rychlá síla 

o Opakované zatíţení s niţším odporem a nemaximálním 

zrychlením. (např. běh, plavání) 

 Výbušná síla 

o Charakterizována snahou o udělení maximálního zrychlení 

předmětu nebo vlastnímu tělu. (např. vrhy, skoky) 

 Vytrvalostní síla 

o Dlouhodobé opakované překonávání niţších odporŧ a odolávání 

únavě. (např. veslování, kanoistika, silniční cyklistika) 

Velikost samotné svalové kontrakce podmiňuje především:  

 Příčný prŧřez svalu 

o Velikost svalu. 

 Mezisvalová a nervosvalová koordinace 

o Zapojení synergistŧ v prŧběhu pohybové činnosti. 

 Nitrosvalová koordinace 

o Počet zapojených motorických jednotek v prŧběhu činnosti. 

2.3.2 VYTRVALOSTNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ 

Vytrvalostní schopnosti patří do skupiny kondičních schopností. Definujeme je 

jako schopnost provádět pohybovou činnost nemaximální intenzity bez sníţení její 

efektivity, nebo pŧsobení proti odporu bez pohybu těla a jeho částí po určitou dobu, 

případně aţ do odmítnutí. (Čelikovský, 1979) 

V obecné rovině je lze chápat jako schopnost odolávat únavě. (Perič a Dovalil, 

2010) Jejich úroveň je závislá především na úrovni rozvoje fyziologických funkcí, ale 

také na neméně dŧleţitých aspektech, jakými jsou např. somatické předpoklady 

(hmotnost, výška, délka končetin aj.), psychologické předpoklady (vlastnosti osobnosti 

a volní vlastnosti), a technické předpoklady, popisující ekonomiku prováděné činnosti.  

Vytrvalostní schopnosti dělíme dle délky zatíţení na: 

 Rychlostní – s délkou trvání do 15-20 sekund, zajišťováno převáţně 

ATP - CP zónou energetického krytí. 
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 Krátkodobá – s délkou trvání do 2-3 minut, zajišťováno převáţně 

anaerobní glykolýzou za vzniku laktátu. 

 Střednědobá – s délkou trvání od 3 do 8 minut, zajišťováno ve smíšeném 

pásmu částečně aerobní glykolýzou, částečně anaerobní glykolýzou.  

 Dlouhodobá – s délkou trvání více neţ 8 minut, zajišťováno převáţně 

aerobní glykolýzou a lipolýzou. 

Je třeba mít na paměti, ţe výše uvedené rozdělení vytrvalostních schopností dle 

délky trvání není dogmatické. Jednotlivé zóny se vzájemně prolínají dle biochemických 

pochodŧ probíhajících v organismu. Uvedený zpŧsob získávání energie v dané chvíli je 

převaţující, rozhodně však ne jediný.  

Dle zapojení svalových skupin dělíme vytrvalost na:  

 Celkovou – zapojení více neţ 2/3 svalŧ. 

 Lokální – zapojení méně neţ 1/3 svalŧ. 

Metody rozvoje vytrvalostních schopností dělíme na:  

 Metody nepřerušovaného zatíţení 

o V prŧběhu tréninkové jednotky nedochází k přerušení.  

 Metody přerušovaného zatíţení 

o Zatíţení je přerušováno intervaly odpočinku.  

Oběma hlavními typy lze rozvíjet jak aerobní, tak i anaerobní zdatnost. 

(Bass, 1997) Mezi metody nepřerušovaného zatíţení patří souvislá a střídavá metoda. 

Během souvislé metody provádí cvičenec pohybovou činnost stejnou či podobnou 

intenzitou po celou dobu. Při střídavé metodě dochází ke změnám intenzity pohybové 

činnosti, stále však nedochází k přerušení aktivity. Specifickým druhem střídavé 

metody je tzv. fartlek neboli hra s rychlostí. Jedná se o běh terénem konstantním 

tempem se zařazením rychlejších úsekŧ dle subjektivních pocitŧ jednotlivce.  

Mezi metody přerušovaného zatíţení se řadí všechny intervalové metody, 

pracující s intervaly zatíţení a odpočinku. Dle zamýšleného fyziologického účinku je 

nezbytné zvolit vhodnou kombinaci délky a intenzity zatíţení. Správně nastavenou 

aplikací intervalových metod lze dostatečně rozvíjet anaerobní, ale i aerobní zdatnost. 
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Metody nepřerušovaného zatíţení jsou pak více vyuţívány jako tréninkový prostředek 

aerobní zdatnosti, ačkoliv i nepřerušovaným zatíţením (viz fartlek) lze rozvíjet zdatnost 

anaerobní. Obecně však platí, ţe pro rozvoj anaerobní vytrvalosti jsou metody 

přerušovaného zatíţení vhodnější.  

2.3.3 RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ 

Rychlostní schopnosti se řadí do skupiny schopností hybridních neboli 

smíšených. Jsou ovlivněny jak dostupností a vyuţitím energetických zdrojŧ, tak 

i řízením a regulací pohybu. Jejich rozvoje mŧţeme tedy docílit rozvojem jiných 

motorických schopností, např. silových.  

Podle Kirchnera a kol. (2005) se rychlostní schopností týkají schopnosti 

provedení motorické činnosti nebo realizování pohybového úkolu v co nejkratším 

časovém úseku. Uplatňují se v rŧzných druzích tělovýchovné činnosti.  

Perič a Dovalil (2010) je definují jako schopnost vykonávat krátkodobou 

pohybovou činnost (přibliţně do 20s trvání) maximální intenzitou s ţádným nebo 

minimálním odporem. Pro trénink rychlosti je charakteristické zapojení převáţně ATP-

CP systému. V prŧběhu jednotlivých opakování by nemělo docházet ke sníţení 

intenzity provádění z dŧvodu vyčerpání energetických zdrojŧ a únavy. V opačném 

případě bychom jiţ nemohli hovořit o tréninku rychlosti jako takové, nýbrţ např. 

rychlostní vytrvalosti. Rychlostní schopnosti dělíme na:  

 Rychlost akční – rychlost pohybu, výsledek svalové kontrakce 

v součinnosti s centrálním nervovým systémem.  

o Rychlost cyklická – rychlost maximální, se změnami směru, 

akcelerační 

o Rychlost acyklická – rychlost jednotlivých pohybŧ (vrhŧ, hodŧ, 

kopŧ, úderŧ atp.) 

 Rychlost reakční – schopnost reagovat v co nejkratším čase na určitý 

podnět. Rychlost reakce se liší dle typu podnětu:  

o Taktilní podnět (140-150ms) 

o Vizuální podnět (150-160ms) 

o Akustický podnět (190-210ms) 
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Dále lze reakční rychlost rozdělit dle sloţitosti reakce: 

 Jednoduchá reakce – na jeden podnět vţdy jedna stejná reakce. 

(např. startovní výstřel – start) 

 Sloţitá reakce – několik moţných podnětŧ, na kaţdý z nich několik 

moţných reakcí. (např. situace ve sportovních hrách) 

Mezi parametry zatíţení při rozvoji rychlostních schopností řadíme intenzitu 

zatíţení, dobu trvání zatíţení, počet opakování, délku odpočinku a charakter odpočinku. 

O rychlostních schopnostech hovoříme jako o relativně nezávislých, neboť jednotlivé 

druhy této schopnosti se vzájemně příliš neovlivňují. (Brown a Ferrigno, 2008) V praxi 

to tedy znamená, ţe např. vysoká úroveň maximální rychlosti nemusí nutně znamenat 

vysokou úroveň rychlosti se změnami směru pohybu, acyklické rychlosti jednoho 

pohybu, nebo rychlosti reakční.  

Nejčastěji pouţívanou metodou rozvoje rychlostních schopností je metoda 

opakovací. V tréninku akční rychlosti si lze představit krátké úseky běhu či jiné 

lokomoce maximální intenzitou v délce trvání do 15-20 sekund. Rozhodující je pak také 

délka odpočinku, který se rŧzní v závislosti na zamýšleném fyziologickém účinku. 

V případě tréninku maximální akční rychlosti odpočíváme přibliţně desetinásobek doby 

zatíţení, v případě rychlostní vytrvalosti je doba odpočinku přibliţně čtyřnásobek délky 

zatíţení. Odpočinek je mírně aktivní.  

V tréninku reakční rychlosti lze opakovací metodu také uplatnit. Stejně jako 

v případě rozvoje akční rychlosti by měl být cvičenec odpočat a plně koncentrován. 

V tréninku vyuţíváme znamení akustická, taktilní a vizuální, přičemţ cvičenec má za 

úkol zareagovat co nejrychleji určitým zpŧsobem na stanovený podnět. Celý proces by 

měl postupovat dle didaktických zásad od jednoduššího ke sloţitějšímu. 

V pokročilejších etapách tréninku volíme jako tréninkový prostředek kombinaci více 

rŧzných podnětŧ a více moţných reakcí na daný podnět.  
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2.3.4 KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH ROZVOJ 

„Koordinační schopnosti představují třídu motorických schopností, které jsou 

podmíněny především procesy řízení a regulace pohybové činnosti. Jsou výkonovými 

předpoklady pro činnosti charakterizované vysokými nároky na koordinaci.“  

(Jebavý a Zumr, 2009)  

Rŧzní autoři však definují a nazývají tyto schopnosti odlišně, a drobné rozdíly se 

vyskytují i v zařazení jednotlivých sloţek koordinačních schopností.  

Čelikovský (1990) popisuje schopnosti obratnostní, které umoţňují přesně 

realizovat sloţité časoprostorové struktury pohybu.  

Perič a Dovalil (2010) popisují koordinační schopnosti jako schopnosti provádět 

zadanou činnost účelně, rychle a ekonomicky, přizpŧsobovat se měnícím se podmínkám 

a umět přetvářet a spojovat jednotlivé formy činnosti.  

Měkota a Novosad (2005) uvádějí jako sloţky obratnostních (koordinačních) 

schopností: 

 Diferenciační schopnost 

o Schopnost řízení pohybu na základě kvalitně rozlišené 

kinestetické informace ze šlach, svalŧ, vazŧ atp.  

 Orientační schopnost 

o Schopnost dokonalého hodnocení prostorových vztahŧ, určení 

a měnění polohy těla v prostoru. 

 Rovnováhovou schopnost 

o Schopnost udrţet tělo v rovnováţné poloze nebo obnovit 

rovnováţný stav po předchozím pohybu. 

 Reakční schopnost 

o Schopnost zahájit pohyb v co nejkratším čase na určitý podnět. 

(dle jiných autorŧ téţ součástí rychlostních schopností) 

 Rytmickou schopnost 

o Schopnost postihnout a vyjádřit rytmus přicházející z vnějšku. 
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 Schopnost sdruţování 

o Schopnost spojit pohyby jednotlivých částí těla v jeden celek tak, 

aby mohl být splněn zamýšlený cíl pohybového jednání.  

 Schopnost přestavby 

o Schopnost pruţně, rychle a přesně reagovat na měnící se 

podmínky v prŧběhu pohybové činnosti.  

Mezi hlavní zásady pro rozvoj koordinačních schopností patří:  

 Maximální soustředění na prováděnou činnost. 

 Postupovat od jednodušších cvikŧ ke sloţitějším. 

 Vybírat koordinačně náročná cvičení. 

 Provádět cviky v měnících se podmínkách. 

 Zařazovat rozvoj koordinace na začátek tréninkové jednotky. 

 Volit spíše niţší počet opakování. 

 Dodrţovat delší intervaly odpočinku a předcházet ztrátě pozornosti. 

2.3.5 FLEXIBILITA 

Flexibilita neboli kloubní pohyblivost značí soubor předpokladŧ pro vykonávání 

dostatečně velkého rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech. (Buzková, 2006) 

Kloubní pohyblivost však není dŧleţitá pouze pro rozsah pohybu, nýbrţ i jako prevence 

svalového zranění při sportovní činnosti. (Pub-75-84-01, 2010) 

Měkota a Novosad (2005) zařadili flexibilitu do systému pohybových schopností 

jako relativně samostatně stojící. V některých případech však flexibilita samotný výkon 

silně ovlivňuje, či dokonce podmiňuje.  

Podle Periče a Dovalila (2008) závisí pohyblivost lidského těla na mnoha 

rŧznorodých faktorech, a ovlivňují ji především:  

 Tvar kloubŧ 

o Hloubka kloubní jamky, úhel mezi jamkou a hlavicí, velikost 

jamky a hlavice. 

 Pruţnost vazivového a kloubního aparátu 
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 Aktivita reflexního systému ve svalech a šlachách 

o Činnost svalových vřetének a šlachových tělísek, podávajících 

zpětnou vazbu o nataţení daného elementu. 

 Síla svalŧ zajišťujících pohyb v kloubu 

 Další aspekty 

o Pohlaví – ţeny jsou obecně pruţnější. 

o Denní doba – ráno je niţší flexibilita v porovnání s večerem. 

o Teplota – v teplejším prostředí je vyšší.  

Podle Binovského (2003) se aktivní (výkonný) pohybový aparát skládá ze svalŧ 

a šlach, pasivní (opěrný) z kostí a kloubŧ. Řídící sloţka je tvořena centrálním 

a periferním nervovým systémem. Zásobovací sloţku pak tvoří cévy, zabezpečující 

přísun potřebných látek pro činnost pohybového systému. Za pomocí signálŧ z řídící 

sloţky směrem k aktivnímu pohybovému aparátu dochází k pohybu pasivního 

pohybového aparátu. Celková pohyblivost však nezávisí, jak by se mohlo zdát, pouze na 

aktivním pohybovém aparátu, nýbrţ také na pasivním.  

Genetická zatíţenost této pohybové schopnosti je poměrně značná a moţnosti 

rozvoje mohou být v určitých případech velmi obtíţné. (Nelson a Kokkonen, 2009) 

Jako zásadní se zde jeví tvar a hloubka kloubní jamky a jejich vzájemný úhel s kloubní 

hlavicí.  

Obdobně jako je v některých sportovních odvětvích kladen dŧraz především na 

kondiční schopnosti, existují i sportovní odvětví, která by se neobešla bez rozvinuté 

flexibility (ve spoustě případŧ aţ hypermobility). Mezi taková sportovní odvětví patří 

např. moderní gymnastika nebo skoky do vody. V ostatních sportech je dostatečná 

mobilita dŧleţitá zejména jako prostředek předcházení zraněním a výkon ovlivňuje 

spíše nepřímo prostřednictvím ostatních pohybových schopností.  

Slomka a Regelin (2008) rozdělují protaţení na: 

 Protaţení před tréninkem 

o Prevence zranění, rozcvičení. 

 Protaţení po tréninku 

o Předcházení zkrácení svalu po zátěţi, relaxace, uvolnění. 
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 Samostatný protahovací trénink 

o Cílené zvýšení pohybového rozsahu. 

Mezi metody rozvoje flexibility pak patří metody: 

 Aktivní 

o Cvičenec sám udrţuje segment v dané poloze svým úsilím. 

 Pasivní 

o Jiná osoba pomáhá udrţet poţadovanou polohu nebo k udrţení 

polohy pomáhá vnější opora.  

 Statická 

o Cvičenec dosáhne určité statické polohy, kterou po stanovenou 

dobu udrţuje. 

 Dynamická 

o Vztahuje se k protaţení, k němuţ dochází během specifického 

sportovního pohybu. Provádí se rychlejší pohyby podobné 

konkrétní specializaci, avšak niţší neţ závodní intenzitou. 

 Postizometrická relaxace 

o Protaţení svalŧ po předchozím předpětí – izometrické kontrakci. 

Jedná se o velmi efektivní zpŧsob rozvoje flexibility. 

 Balistická 

o Prodlouţení svalu pomocí hmitání bez přerušení. Jedná se 

v podstatě o dynamickou nespecifickou metodu protaţení, při 

které dochází často k aktivaci napínacího reflexu, coţ není příliš 

ţádoucí.  

2.4 MOTORICKÉ DOVEDNOSTI  

Motorická dovednost je prostřednictvím učebních a cvičebních postupŧ na 

základě motorických schopností vytvořená, značně automatizovaná komponenta 

motorické činnosti. (Měkota a Cuberek, 2007)  

Podle Čelikovského (1990) jsou motorické dovednosti učením získané 

předpoklady k přesnému, rychlému a úspornému řešení konkrétního pohybového úkolu.  
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Perič a Dovalil (2008) zmiňují technickou přípravu jako sloţku sportovního 

tréninku, zabývající se učením a zdokonalováním sportovních dovedností.  

Dovednosti však nemusí být pouze z oblasti sportovní činnosti, nýbrţ také 

z mnohých dalších oblastí lidské činnosti. Jako příklad lze uvést základní lidské 

dovednosti utvářející se v procesu ontogeneze, nebo dovednosti pracovní.  

Podle Kysela (2010) probíhá proces motorického učení ve čtyřech základních na 

sebe navazujících fázích. 

 Generalizace 

o Neúčelný a nepřesný motorický projev na začátku nácviku. 

Seznámení s činností a realizace prvních pokusŧ. 

 Diferenciace 

o Provedení bez chyb, avšak s velkým soustředěním i v ideálních 

podmínkách pro nácvik. Vytváří se paměťová stopa a s vyšším 

počtem opakování dochází ke stabilizaci dovednosti. 

 Automatizace 

o Dovednost je jiţ dobře naučena, není potřeba přílišného zapojení 

mentálních kapacit. Lze ji provádět dobře i ve ztíţených 

podmínkách. Dovednost je jiţ stálá, rychlá, ekonomická. 

 Tvořivá asociace 

o Této fáze nelze dosáhnout velkým mnoţstvím opakování jedné 

dovednosti. Ne všichni cvičenci jsou schopni se do této fáze 

dopracovat. Jedná se o kreativně změněnou strukturu pohybu na 

základě aktuální potřeby vedoucí k získání převahy nebo 

vítězství.  

Perič (2008) dělí motorické dovednosti na otevřené a uzavřené. Jedná se o dělení 

dle proměnlivosti vnějších podmínek. Uzavřenými dovednostmi rozumíme takové, 

které se vyskytují vţdy pouze v předem vymezené podobě (např. gymnastická sestava). 

Otevřené dovednosti se uplatňují např. ve sportovních hrách, kdy jsou podmínky 

proměnlivé, a provedení musíme upravit dle konkrétní herní situace. 
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Motorické dovednosti lze také rozdělit podle moţnosti stanovení začátku 

a konce. (Perič a Dovalil, 2010) 

 Diskrétní 

o Mají přesně stanoven počátek i konec. (úder v boxu). 

 Sériové 

o Vznikají spojením několika diskrétních dovedností. (dribling 

v basketbalu se zakončením střelbou na koš). 

 Kontinuální  

o Nelze přesně určit začátek a konec. (běh na lyţích). 

Podle Kelnarové a Matějkové (2010) ovlivňuje kvalitu motorického učení 

několik zásadních činitelŧ:  

 Somatický a psychický stav učícího se. 

 Charakterově volní vlastnosti. 

 Rozvoj jiných schopností. 

 Motivace k učení. 

 Subjektivní vztah k činnosti nebo tématice. 

 Vyuţití zvláštností osobnosti k učení. 

2.5 VZÁJEMNÝ VZTAH MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ 

A DOVEDNOSTÍ 

Vzájemný vztah motorických schopností a dovedností je velmi úzký. Motorické 

schopnosti tvoří jakýsi obecný podklad pro vykonávání konkrétní činnosti, dovednosti 

pak představují technickou stránku provedení. Podle Měkoty a Novosada (2005) je 

dostatečná úroveň motorických dovedností předpokladem pro kvalitní provedení 

pohybové činnosti. Zřídkakdy se však stává, aby se v jedné pohybové činnosti projevila 

pouze jedna pohybová schopnosti či dovednost. Nejčastěji se jedná o kombinaci dvou či 

více pohybových schopností a dovedností.  

V případě rozvoje motorických schopností tréninkovým procesem dochází 

k budování obecného potenciálu, rozsahu kapacit jednotlivce. Úroveň zvládnutí 



30 

 

konkrétních pohybových dovedností nám pak určuje, do jaké míry bude moţné těchto 

kapacit vyuţít. (Měkota a Cuberek, 2007) 

Pohybové schopnosti jsou do určité míry geneticky ovlivněny, oproti tomu 

pohybové dovednosti jsou výsledkem procesu motorického učení. 

(Elektronická studovna FTVS UK, 2014) Ovšem i motorické učení je do jisté míry 

ovlivněno úrovní pohybových schopností – např. koordinačních schopností, 

umoţňujících vykonávat sloţité časoprostorové pohybové struktury, coţ se mŧţe 

pozitivně či negativně projevit v rychlosti a kvalitě učení se nové dovednosti.  

Tréninkem rozumíme obecně proces, který má za cíl primárně rozvoj 

pohybových schopností. Proces, ve kterém dochází k učení se nebo rozvoji pohybových 

dovedností, označujeme jako nácvik. (Perič a Dovalil, 2010) 

Z hlediska rozvoje jsou motorické schopnosti reakcí na nespecifické podněty, 

neboť se vyskytují a projevují v prŧběhu rŧzných činností z mnoha oblastí. Motorické 

dovednosti jsou reakcí na specifické konkrétní podněty a projevují se pouze během dané 

činnosti, nebo během činností obsahujících tuto dovednost.  

Jak jiţ bylo zmíněno, trénink motorických schopností je procesem 

dlouhodobým. Změny jsou patrné řádově spíše v týdnech a měsících. Oproti tomu 

nácvik pohybové dovednosti mŧţe být i procesem krátkodobým – záleţí na 

předpokladech jednotlivce, sloţitosti dovednosti a dalších činitelích zmíněných 

v kapitole „Motorické dovednosti“.  

Motorické schopnosti nejsou příliš závislé na vnějších podmínkách, jsou 

relativně stálé. (Perič, 2008) Motorické dovednosti jsou však na podmínkách závislé 

poměrně zásadně, jak je patrné z popisu fází motorického učení v kapitole „Motorické 

dovednosti“.  

Na závěr kapitole je třeba poznamenat, ţe mnoţství motorických dovedností 

není téměř omezeno, neboť jakákoliv činnost nejrŧznějšího charakteru mŧţe být 

motorickou dovedností nazvána. O motorických schopnostech však totéţ říci nemŧţeme 

z dŧvodu jejich obecného pojetí a všestranného pouţití. 

  



31 

 

2.6 TESTOVÁNÍ VE SPORTOVNÍ VĚDĚ 

Pro zjištění úrovně pohybových schopností a dovedností, ale i úrovně mnohých 

dalších komponent jednotlivce, vyuţíváme nejčastěji testových metod. Podle Měkoty 

a Blahuše (1983) je motorický test přesně vymezený pohybový úkol s příslušnými 

pravidly, jeţ slouţí k diagnostice motorického předpokladu.  

Dle druhu testovaného předpokladu rozlišujeme: 

 Testy motorických schopností 

 Testy motorických dovedností  

 Ostatní motorické testy 

Testování mŧţe být organizováno v laboratorních podmínkách, ale i v terénu. 

Mezi přednosti terénního testování patří přiblíţení se reálným podmínkám, ve kterých 

samotný výkon v soutěţi probíhá. Naopak laboratorní testy se vyznačují ve většině 

případŧ stabilnějšími podmínkami testování, a mnohdy i snadnější organizací 

a samotnou realizací testování.  

Testování motorického předpokladu mŧţe být provedeno buď samostatným 

motorickým testem, nebo několika testy. V případě několika samostatně nebo společně 

skórovaných testŧ hovoříme o tzv. testových sestavách. (Měkota a Blahuš, 1983) 

Testové sestavy rozdělujeme na:  

 Testové systémy 

o Skládají se z většího počtu samostatně skórovaných testŧ. 

Příkladem je např. přijímací řízení na VO FTVS UK. 

 Testové profily 

o Sestávají z několika volně seskupených testŧ, přičemţ nedochází 

k vyjádření celkového společného skóre. 

 Testové baterie 

o Jedná se o pevné uskupení společně standardizovaných testŧ 

s jedním výsledným skórem.  
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Dŧleţitým pojmem v oblasti motorických testŧ je tzv. standardizace. Podle 

Šnýdrové (2008) se jedná o stanovení a ověření podmínek provedení testu, vytvoření 

norem a interpretací výsledkŧ. Jinými slovy – standardizovaný test je reprodukovatelný 

a nezávislý na osobě examinátora. Měl by mít přesná pravidla pro provedení testu a jeho 

výsledek by mělo být moţné vysvětlit dle přiloţených norem, které mohou být odděleny 

dle pohlaví, věku či jiných kritérií. Testovaná osoba by tedy měla mít moţnost dozvědět 

se, na jaké úrovni je v porovnání se skupinou, do které byla zařazena.  

Aby mohl být test označen jako standardizovaný, musí vykazovat vysokou míru 

validity – musí měřit poţadovanou vlastnost, vztahovat se ke konkrétnímu konstruktu. 

Další nezbytnou vlastností standardizovaného testu je vysoká míra reliability. Jedná se 

o přesnost daného testu, míru diagnostické chyby. Reliabilita tedy pojednává o kvalitě 

a přesnosti testovacího procesu. (Šnýdrová, 2008)  

Vzájemný vztah mezi výše zmíněnými veličinami je takový, ţe pro dosaţení 

vysoké míry validity, je zapotřebí vysoké míry reliability. Bez přesného testu nelze 

získat standardizovaný objektivní test, přestoţe by zjišťoval informace, které jsme zjistit 

chtěli. Bez reliability tedy není validity.  

Reliabilního, avšak nevalidního testu dosáhnout lze. Test s minimální chybou 

měření nám však v tomto případě nezjišťuje úroveň vlastnosti, kterou jsme chtěli zjistit. 

Ani v tomto případě se nemŧţe jednat o standardizovaný test, neboť standardizovaný 

test má ve svém popisu uvedeny vlastnosti, které postihuje. Pokud se liší popis 

testované vlastnosti a skutečně testovaná vlastnost, test nemŧţe být v této podobě 

standardizován.  

2.6.1 TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ 

„Testování motorických schopností je číselné vyjádření jejich úrovně na základě 

většího počtu (nejméně dvou) motorických testů za pomoci vhodného modelu teorie 

testování.“ (Blahuš, 1976) 

Motorické schopnosti jsou komponenty osobnosti, jejichţ skutečná úroveň 

zŧstává skryta – jsou tzv. latentní. (Měkota a Blahuš, 1983) Jejich úroveň nelze tedy 

změřit přímo, nýbrţ o ní pouze nepřímo usuzujeme. Přímo změřitelné jsou jen projevy 

dané schopnosti, na základě kterých dochází k rozpoznání schopnosti a určení její 
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úrovně. Existuje zde předpoklad lineární závislosti mezi přímo měřitelnými hodnotami 

projevu a námi odhadovanou úrovní pohybové schopnosti. Ne vţdy je však vazba mezi 

ukazatelem (projevem) a samotnou schopností stejně velká, coţ činí potíţe právě při 

stanovení přesné úrovně pohybové schopnosti.  

Základní dělení testŧ motorických schopností je podle oblasti, jejíţ úroveň na 

základě získaného výsledku v testu zjišťují. Podle Kryštofiče (2007) rozlišujeme tedy 

nejčastěji testy vytrvalostních, silových, rychlostních a koordinačních (obratnostních) 

schopností. Podrobnějším dělením pak určujeme, zda se jedná např. o testy aerobní 

vytrvalosti, vytrvalostní síly nebo reakční rychlosti horní končetiny. Toto určení je 

obzvláště dŧleţité, neboť motorické schopnosti jsou do značné míry provázané 

a vzájemně se ovlivňující komponenty se svým východiskem v biochemických 

procesech probíhajících v organismu. Úroveň jednoho druhu dané schopnosti nelze 

vţdy zobecnit na jiný druh téţe schopnosti. V případě vynikající úrovně vytrvalostní 

síly při opakovaném soupaţném tlaku v lehu na rovné lavici s velkou činkou  

(tzv. Bench-press) s nízkým odporem nelze tento výsledek zobecnit a tvrdit, ţe i úroveň 

maximální síly bude u cvičence na podobné úrovni. Korelace mezi dvěma výsledky 

jednoho cvičence mŧţe být velmi vysoká, ale také velmi nízká. V opačném případě lze 

však mnohem lépe odhadovat úroveň vytrvalostní síly z úrovně maximální síly. 

Generalizovat ovšem nelze, proto se snaţíme o co nejpřesnější zvolení testu pro daný 

účel.  

Jako příklad testu motorických schopností lze uvést např. 12 minutový běh 

(Cooperŧv běh), testující úroveň aerobní zdatnosti. Na základě uběhnuté vzdálenosti 

usuzujeme o úrovni aerobních schopností jednotlivce. Skok daleký z místa snoţmo je 

dalším příkladem standardizovaného testu, na jehoţ základě je moţné odhadnout úroveň 

výbušné síly dolních končetin. (Perič, 2012)  

Samostatných motorických testŧ je nespočetné mnoţství. Pro přesnější stanovení 

úrovně pohybové schopnosti se zdá být vhodnější vyuţití více relevantních 

standardizovaných testŧ a získání prŧměrné hodnoty z dosaţených výsledkŧ. Tímto 

mechanismem lze celkový odhad úrovně schopností zpřesnit, neboť pohybová 

schopnost bude prověřena více testy.  
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2.6.2 TESTOVÁNÍ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Motorické dovednosti a některé další pohybové jevy nelze přímo měřit. Z tohoto 

dŧvodu k hodnocení vyuţíváme technik škálování a posuzování. Chceme-li dosáhnout 

co nejvyšší moţné objektivity, hodnotíme podle předem přesně stanovených kritérií 

přítomnost či nepřítomnost určitého prvku v pohybovém projevu, popřípadě míru 

zvládnutí daného prvku. Škálování ale mŧţe být i subjektivní povahy, a to zejména 

v případě, kdy se snaţíme zjistit subjektivní dojem jednotlivce nebo skupiny lidí. 

Objektivita tudíţ v tomto případě není ţádoucí.  

Podle Mikuláštíka (2007) je škálování posuzováním na stupnici symbolŧ či čísel. 

Lze jej provádět také párovým srovnáváním, coţ je jeden z nejstarších zpŧsobŧ. 

Stupnice mohou být vícebodové, přičemţ oba póly by měly být vţdy antagonistické.  

Blahuš (1981) hovoří o škálování jako o souboru metod umoţňujících převádět 

kvalitativní data na stupnici (škálu) tak, aby bylo moţné usoudit na jejich kvantitativní 

povahu.  

Při hodnocení na verbální škále hodnotící provádí hodnocení na stupnici slov 

nebo čísel. (Chráska, 2006)  

V případě slovního výběru zvolená odpověď přímo reprezentuje respondentŧv 

názor. Jako příklad lze uvést slovní hodnocení školních známek (výborně, chvalitebně, 

dobře, dostatečně, nedostatečně).  

Číselná (numerická) škála mŧţe být seřazena buďto vzestupně, nebo sestupně. 

Tato informace však musí být hodnotiteli předem známa, neboť číselné symboly jsou 

abstraktní a nepředstavují jednoznačnou informaci o kvalitě. Příkladem sestupné 

numerické škály jsou školní známky.  

Grafická hodnotící škála se mŧţe skládat z rŧzných grafických symbolŧ (např. 

oblíbené smajlíky), nebo pouze z přímky s označenými póly, na které hodnotící 

zaznamenává svŧj postoj.  

Kumulativní škála se skládá z více poloţek hodnocení, jehoţ hodnoty jsou 

v závěrečné části sečteny. (Hendl, 1999)  
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Příkladem kumulativní škály mŧţe být hodnocení technik boje zblízka, kdy 

bychom u kaţdé jednotlivé techniky posuzovali na numerické škále úroveň rychlosti, 

dynamiky a koordinace pohybu. Pro zachování objektivity je pochopitelně nezbytné, jak 

jiţ bylo zmíněno, přiřadit přesně numerickou hodnotu konkrétnímu výkonu. Po 

dokončení hodnocení hodnotiteli dojde k sečtení celkového počtu bodŧ a zařazení 

výkonu ve skupině dle normy.  

Pro potřeby této diplomové práce bylo vybráno pouze několik základních druhŧ 

škál, ačkoliv v dostupné literatuře se jich vyskytuje mnohem více. Dŧleţitější neţ prostý 

výčet hodnotících škál je však pochopení principu hodnocení pohybových dovedností.  
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3. CÍLE A ÚKOLY  PRÁCE  

3.1 CÍLE PRÁCE  

Cílem práce je, na základě rešerše dostupných zdrojŧ, poukázat na moţnosti 

přípravy na vojenskou talentovou zkoušku a vytvořit komplexní zásobník cvikŧ 

a cvičení pro zlepšení úrovně maximálního výkonu v disciplínách vojenské části 

talentových přijímacích zkoušek na VO FTVS UK. Cvičení budou řazena 

v jednotlivých disciplínách podle specifičnosti, přičemţ cvičení nízké specifičnosti 

budou společná pro všechny tři disciplíny. 

3.2 ÚKOLY PRÁCE  

 Nestandardizované pozorování prŧběhu talentové zkoušky, 

 zajištění potřebné relevantní literatury, 

 studium literatury, 

 analýza literatury vzhledem ke specifikŧm talentové zkoušky, 

 vytvoření zásobníku cvikŧ a cvičení, 

 seřazení tréninkových prostředkŧ dle specifičnosti a částí zkoušky, 

 vytvoření nákresŧ některých cvičení, 

 zajištění fotografa pro pořízení obrazové dokumentace k vybraným cvikŧm, 

 úprava fotografického materiálu, 

 závěrečná kontrola, tisk a odevzdání.  

3.3 METODIKA PRÁCE 

Hlavními vyuţitými metodami v práci jsou metody obecně teoretického 

charakteru. Tyto metody patří mezi běţně pouţívané při jakémkoliv 

teoretickém i empirickém výzkumu a bývají velmi často vyuţity i nezáměrně při práci 

s informacemi rŧzného druhu. 
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 Analýza 

o Podle Širokého (2011) rozumíme analýzou rozloţení zkoumaného jevu 

na dílčí sloţky, které dále podrobujeme dalšímu výzkumu. Daný jev 

tudíţ nezkoumáme jako jeden celek, nýbrţ se věnujeme kaţdé z jeho 

dílčích částí. Analýza nám pomáhá utřídit si informace, oddělit dŧleţité 

informace od méně dŧleţitých a směřuje směrem od celku 

k jednotlivostem. V práci byla analýza vyuţita např. při rozboru 

jednotlivých disciplín dle rŧzných kritérií.  

 Syntéza 

o Syntéza je opakem analýzy, jejímţ cílem je nalezení podstatných 

souvislostí mezi dílčími částmi určitého jevu. Na základě syntézy lze 

vytvořit souhrnný obraz zkoumaného problému, jeho vývoj a fungování. 

Postupuje směrem od jednotlivosti k celistvému obrazu skutečnosti. 

Skutečnou aplikací této metody v práci je např. spojování dílčích cvikŧ 

v komplexnější cvičení.  

 Dedukce 

o Dedukcí rozumíme takový postup, při kterém odvozujeme z obecných 

tvrzení jednotlivá. Vzniká tak nový výrok, který je však méně obecný, 

neţ výrok pŧvodní. Závěr takovéto myšlenkové operace by měl být na 

základě logiky nezpochybnitelný, neboť vychází z obecně platného 

modelu. Jako příklad lze uvést aplikaci obecně platných pravidel 

sportovního tréninku u konkrétních cvikŧ a cvičení uvedených v této 

práci. Dále byla dedukce, stejně jako indukce, vyuţita především při 

práci s literaturou.  

 Indukce 

o Indukce je logickým opakem dedukce. Jedná se o myšlenkovou operaci, 

při které z mnoha informací o jednotlivostech formulujeme závěr 

obecnějšího charakteru. Ve většině případŧ není závěr jednoznačný, 

neboť během výzkumu nejsou postihnuty všechny prvky zkoumaného 

jevu. Při dodrţení všech pravidel pro tento typ výzkumu však takový 

závěr mŧţeme povaţovat za vysoce pravděpodobný. Indukce byla 

v práci vyuţita v podobné míře jako dedukce, zejména při práci 

s bibliografií. 
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 Abstrakce 

o Další z metod pouţitých v práci je abstrakce, která taktéţ vede 

k objasnění podstaty jevu, čehoţ dosahuje odhlíţením od nepodstatných 

či nahodilých vlastností jevu a hledáním obecných podstatnějších 

informací. Abstrakce byla hojně vyuţívána při rozboru jednotlivých 

disciplín vojenské části a tvorbě nových cvičení. 

 Komparace 

o Komparace patří mezi nejčastěji pouţívané metody vědeckých prací. 

Podstatou komparace je srovnávání dvou či více jevŧ nebo objektŧ za 

účelem nalezení shod či rozdílností. Tyto shody či rozdílnosti pak mohou 

být předmětem dalšího zkoumání a bliţšího hledání souvislostí. 

Komparace byla opět pouţita při práci s literaturou, dále pak při rozboru 

a zkoumání jednotlivých disciplín vojenské části.  

 Deduktivní sestavování tréninkových prostředkŧ a tvŧrčí činnost 

o Tato specifická metody byla vyuţita v praktické části práce při tvorbě 

jednotlivých cvikŧ a cvičení. Na základě studia teorie jsme dospěli 

k závěru, ţe dané obecné poznatky lze deduktivně přenést na námi 

utvořený konkrétní systém, který vzniknul částečně na základě vlastní 

tvořivé činnosti.  

Práci lze specifikovat jako teoretickou, analyticko syntetickou komparativní 

studii s praktickým tvořivým výstupem v podobě zásobníku cvikŧ a cvičení.  
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4. DESKRIPTIVNĚ ANALYTICKÁ ČÁST  

4.1 ÚVOD 

Jak bylo zmíněno v předchozím textu, sportovní trénink je procesem 

pravděpodobnostním. Obecný návod neexistuje, neboť by nereflektoval reálnou situaci 

lidské populace – rozdílnost. Podobnost je pochopitelně moţná, avšak dva stejné 

jedince nalézt nelze. Jedná se o sloţitou multidimenzionální veličinu. Princip adaptace 

na zatíţení je základním stavebním kamenem jakéhokoliv sportovního tréninku. Pokud 

je ale kaţdý člověk jiný, znamená to, ţe bude reagovat na vystavení stresu, kterým 

zatíţení pro lidské tělo bezesporu je, rozdílně.  

Podle obecného modelu Periče a Dovalila (2010) lze obsah cvičení rozdělit do 

tří základních skupin, které se v prŧběhu realizace déletrvajícího tréninkového procesu 

střídají. Střídání probíhá v souladu s poţadavky na momentální a plánovanou 

výkonnost, druhem a specifiky sportovní specializace, a se všemi platnými aspekty 

řízení sportovního tréninku.  

Kaţdý cvik v dané oblasti mŧţe být popsán tzv. „mírou specifičnosti“, coţ je 

veličina, popisující úroveň shody se závodním projevem specializace. Úroveň shody lze 

vypozorovat vizuálně, popř. vyuţít metody kinematické analýzy či jí podobných.  

Mezi obecné druhy cvičení řadíme:  

 Cvičení všeobecně rozvíjející 

o Cvičení vzdálená sportovní specializaci, výkon ovlivňují 

nepřímo, slouţí k celkovému rozvoji sportovce. 

 Cvičení speciální 

o Se sportovní specializací se vysoce shodují, jejich 

prostřednictvím jsou cíleně ovlivněny jednotlivé faktory 

sportovního výkonu. 

 Cvičení závodní 

o Cvičení mající komplexní charakter, se specializací se shodují 

v celém rozsahu. 
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Přestoţe dokonalý obecně platný tréninkový plán vystavit nelze, lze se však od 

obecného modelu alespoň odchýlit znalostí specifik dané specializace, v našem případě 

závodního provedení všech částí vojenských talentových zkoušek. I přes značné 

upřesnění v podobě výsledného pohybového projevu nám však stále zŧstává utajena 

dŧleţitá proměnná – lidský faktor, uchazeč o studium, který je dynamicky se měnícím 

celkem, jehoţ úroveň lze při tvorbě obecného programu jen těţko zahrnout, a tím 

vytvořit trénink lépe uzpŧsobený potřebám jednotlivce.  

Do výše uvedeného obecného modelu byla zakomponována specifika přípravy 

na vojenskou část talentových zkoušek na VO FTVS UK, přičemţ za vhodný výsledný 

model povaţujeme model následující:  

 Cvičení nízké specifičnosti 

 Cvičení střední specifičnosti 

o Převáţně kondiční 

o Převáţně technická 

o Komplexní 

 Cvičení vysoké specifičnosti 

Následující pojmenování bylo zvoleno proto, ţe se domníváme, ţe „všeobecně 

rozvíjející cvičení“ obecného modelu plně nekorespondují se zamýšleným obsahem 

„cvičení nízké specifičnosti“ našeho modelu. Rozdíl vidíme především v tom, ţe 

„všeobecně rozvíjející cvičení“ dle autora přímo neovlivňují výkon v dané specializaci. 

Toto tvrzení však u dále uvedených cvikŧ z kategorie „cvičení nízké specifičnosti“ 

pouţít nelze. Nejedná se tedy o ekvivalent, nýbrţ o jakési vzájemně se prolínající 

příbuzné kategorie. 

„Cvičení střední specifičnosti“ zŧstalo v obdobné podobě jako „speciální 

cvičení“ pŧvodního modelu, došlo však k drobnému upřesnění, kterým je rozdělení dle 

převaţujícího pŧvodu specifičnosti. Dle zaměření se bude jednat o cvičení „převáţně 

kondičního charakteru“, „převáţně technického charakteru“ a o „komplexní cvičení“ 

s přiměřenou distribucí obou zmíněných sloţek.  

„Cvičení vysoké specifičnosti“ pak pro naše účely ne zcela odpovídá svému 

předpokládanému ekvivalentu – „závodním cvičením“. Dle autora pŧvodního modelu se 

jedná o konkrétní cvičení komplexního charakteru, která se shodují v plném rozsahu se 
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specializací. Pokud bychom pouţili tuto definici pro „cvičení vysoké specifičnosti“, 

nešlo by o definici dostačující, neboť by nepostihovala celou jejich šíři. Jinými slovy 

řečeno – komplexní pohybový závodní projev maximální moţnou intenzitou je pouze 

jednou ze sloţek „cvičení vysoké specifičnosti“. V opačném případě by kategorie 

„cvičení vysoké specifičnosti“ byla velmi zúţená z dŧvodu uzavřeného charakteru 

jednotlivých disciplín.  

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, ţe existuje mnoho rozdílŧ mezi výše 

zmíněnými dvěma modely, není tomu tak. Tento mylný dojem mohl vzniknout z toho 

dŧvodu, ţe na všechny významnější rozdíly bylo konkrétně poukázáno. V zásadě však 

zmíněné odchylky nepředstavují diametrální rozdíl v porovnání s pŧvodním obecným 

modelem. Jedná se tedy pouze o jakési upřesnění pŧvodního uspořádání.  

4.2 TEORETICKÁ ANALÝZA ZATÍŢENÍ V DISCIPLÍNÁCH 

VOJENSKÉ ČÁSTI TALENTOVÝCH ZKOUŠEK  

4.2.1 SAC 

Skokansko-akrobatické cvičení je v pořadí první disciplínou vojenské části 

talentových zkoušek na VO FTVS UK. Disciplína je rychlostně koordinačního 

charakteru s délkou trvání přibliţně 16-24s. Délce zatíţení maximální moţnou 

intenzitou odpovídají především anaerobní alaktátová zóna v kombinaci s anaerobní 

laktátovou zónou. V prŧběhu zatíţení tedy mŧţe dojít ke tvorbě niţšího mnoţství 

laktátu, soli kyseliny mléčné.  

Hlavní zatěţovanými svalovými skupinami jsou svaly dolních končetin, velký 

sval hýţďový, dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý a pološlašitý. Dále pak 

čtyřhlavý sval stehenní, trojhlavý sval lýtkový, sval bedrokyčlostehenní, a přední sval 

holenní. (Bernacíková a kol., 2010) Při přeskocích a kontaktu s nářadím dochází 

k zapojení břišního svalstva, svalstva v oblasti paţí, pletence ramenního a prsních svalŧ. 

Jedná se o komplexní a z pohledu biomechaniky sloţité pohyby, zapojena je tudíţ 

podstatná část větších svalových skupin.  

Pro úspěšné zvládnutí skokansko-akrobatického cvičení je nutné dosaţení 

potřebné úrovně pohybových schopností a dovedností.  
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Z pohybových schopností je zapotřebí dostatečná úroveň akční rychlosti se 

změnami směru a akcelerační rychlost. Koordinační schopnosti taktéţ hrají velice 

dŧleţitou roli. Jejich vyuţití je především v účelném překonání překáţek, v zorientování 

se v prostoru a navázání pohybu po překonání konkrétní překáţky.  

Pohybové dovednosti skokansko akrobatického cvičení nejsou příliš obtíţné. 

Drobné rozdíly v překonání jednotlivých překáţek však mohou zásadně rozhodnout 

o celkovém výkonu. Pro překonávání jednotlivých překáţek musí být zvolen 

nejvhodnější zpŧsob, který by měl být řádně zautomatizován. Pohyby by měly být 

přesné a účelné. Toho lze dosáhnout zejména opakovaným překonáním jednotlivých 

překáţek či překonáváním modifikovaných překáţek podobných charakteristik. Trénink 

konkrétních specifických dovedností shodných s obsahem disciplíny se však jeví jako 

nejvhodnější prostředek ke zlepšení technické stránky provedení.  

4.2.2 LEZENÍ PO PROVAZOVÉM ŢEBŘÍKU 

Lezení po provazovém ţebříku je v pořadí druhou disciplínou vojenské části 

talentových přijímacích zkoušek na VO FTVS UK. Disciplína je koordinačně silového 

charakteru s délkou trvání přibliţně 12-22s. Délce zatíţení odpovídají především 

anaerobní alaktátová zóna v kombinaci s nepatrným zapojením anaerobní laktátové 

zóny. V prŧběhu zatíţení tedy mŧţe dojít ke tvorbě niţšího mnoţství laktátu, které by 

však ve většině případŧ nemělo mít zásadní vliv na výsledný výkon.  

Lezení po provazovém ţebříku je nejčastěji prováděno se zapojením dolních i 

horních končetin. Převaţující hnací silou jsou dolní končetiny, které slouţí k posunu 

těla směrem vzhŧru. Horní končetiny mají v tomto případě spíše funkci dopomocnou 

a vyrovnávací. Hlavními zapojenými svalovými skupinami dolních končetin jsou 

čtyřhlavý sval stehenní, hamstringy (dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý 

a pološlašitý), hýţďové svaly, trojhlavý sval lýtkový a sval holenní. Mezi zapojené 

svaly horní poloviny těla patří především prsní a zádové svalstvo, svalstvo paţí a ramen. 

V případě volby techniky lezení bez vyuţití dolních končetin přebírají hlavní roli 

především zádové svaly (široký sval zádový a sval trapézový), svalstvo paţí (hluboký 

sval paţní, dvojhlavý sval paţní) a prsní svaly (velký prsní sval a malý prsní sval). Mezi 

neméně dŧleţité svaly patří také svalstvo předloktí a svaly jednotlivých prstŧ, 
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na kterých spočívá při lezení hmotnost celého těla, neboť dolní končetiny visí volně 

v prostoru.  

S výjimkou lezení se zapojením pouze horních končetin není úroveň kondičních 

pohybových schopností v této disciplíně rozhodujícím faktorem. Z koordinačních 

schopností se nejvíce projevuje schopnost diferenciační a schopnost přestavby. Při 

vyuţití pouze horních končetin je nezbytná dostatečná úroveň silové vytrvalosti, která je 

závislá i na úrovni maximální síly. Nesmíme taktéţ zapomenout na vhodnou kombinaci 

strukturálních faktorŧ, jako např. výška, hmotnost, délka končetin. Lezení s vyuţitím 

pouze horních končetin je vhodné především pro specificky silově zdatné uchazeče, 

jejichţ úroveň koordinačních schopností nemusí být nejsilnější stránkou pohybového 

projevu.  

Lezení po provazovém ţebříku je relativně uzavřenou dovedností, kterou je 

potřeba se v procesu motorického učení naučit. Učení zahrnuje teoretické vysvětlení 

ekonomičtější techniky lezení z boku (ţebřík kolmo k ose těla, umístění pat na příčky), 

a následně nácviky rytmu a frekvence jednotlivých krokŧ, stejně tak jako učení se 

odhadu vzdálenosti příček. Postupně dochází ke zrychlování tempa.  

4.2.3 PŘENÁŠENÍ ZÁTĚŢE 

Přenášení zátěţe je třetí a zároveň poslední disciplínou vojenské části 

talentových zkoušek na VO FTVS UK. Disciplína je silově vytrvalostního charakteru 

s délkou trvání přibliţně 1:08 – 1:40 min. Délce zatíţení maximální moţnou intenzitou 

odpovídá především anaerobní laktátová zóna, přičemţ dochází ke kritickému mnoţství 

tvorby laktátu.  

V prŧběhu přenášení zátěţe dochází k aktivnímu zapojení téměř všech hlavních 

svalových skupin. Zdrojem pohybu jsou především dolní končetiny, jejichţ zatíţení je 

enormní. Jedná se zejména o čtyřhlavý sval stehenní, hamstringy (dvojhlavý sval 

stehenní, sval poloblanitý a pološlašitý), hýţďové svaly, trojhlavý sval lýtkový a sval 

holenní. Kontrakce svalových skupin horní části těla je spíše izometrického charakteru, 

přičemţ hlavními zatěţovanými skupinami jsou hluboký sval paţní, velký a malý sval 

prsní, široký sval zádový a trapézový sval. Ve zvýšené míře se také zapojuje břišní 

svalstvo a obecně svaly středu těla.  
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Z pohybových schopností se nejvýznamněji projeví úroveň krátkodobé 

anaerobní vytrvalosti a silové vytrvalosti, neboť pohyb je prováděn s přídavnou zátěţí.  

Pohybové dovednosti souvisí převáţně s technikou manipulace se zátěţí, 

zpŧsobem přenášení zátěţe (v rámci pravidel) a volbou nejvhodnější techniky pro 

překonání jednotlivých překáţek.  

Ačkoliv provedení testu z přenášení zátěţe vyţaduje jistou míru zvládnutí 

specifických pohybových dovedností (např. manipulace se zátěţí nebo nejefektivnější 

technika překonání překáţek), celkový výsledek této disciplíny je převáţně závislý na 

úrovni rozvinutí pohybových schopností.  

4.3 OBECNÝ POHYBOVÝ ZÁKLAD 

V této kapitole se nachází souhrn cvičení nízké specifičnosti, která však nebudou 

rozdělena dle jednotlivých disciplín, nýbrţ budou uvedena pro všechny disciplíny 

společně. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli po zváţení uţitné hodnoty rozdělení, která 

by byla poměrně nízká. Ve cvičeních nízké specifičnosti se objeví rŧznorodé a často 

všeobecně rozvíjející cviky a cvičení, u kterých není přesně vymezena konkrétní 

rozvíjená disciplína, respektive do určité míry přispívají ke zlepšení výkonu v kaţdé 

z disciplín. V podkapitolách jednotlivých disciplín je pak moţné nalézt pouze cvičení 

střední a vysoké specifičnosti, neboť cvičení nízké specifičnosti jsou obsaţena 

hromadně v této kapitole.  

4.3.1 POSILOVACÍ CVIČENÍ 

Posilovací cvičení slouţí jako základ pro tvorbu obecné silové zdatnosti. Nejde 

přitom tolik o budování maximální síly, ačkoliv i její úroveň se během některých 

disciplín projeví, jako spíše o rychlou, výbušnou a vytrvalostní sílu. Dostatečná úroveň 

silové připravenosti je nezbytná především pro provedení disciplín přenášení zátěţe a 

lezení po provazovém ţebříku se zapojením pouze horních končetin. V disciplíně SAC 

se však silové schopnosti projevují také – především v podobě rychlé a výbušné síly. 

Maximální povinně nesenou zátěţí v talentové části je 15kg, coţ mŧţeme povaţovat za 

odpor spíše niţší.  
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Před samotným začátkem rozvoje 

silových schopností je nezbytné nejprve zjistit 

úroveň svalŧ hlubokého stabilizačního systému 

páteře (tzv. „CORE“). V případě zjištění 

nedostatkŧ je třeba před zařazením silově 

náročnějších cvikŧ zjednat nápravu, aby nedošlo 

k poškození pohybového aparátu vlivem 

neadekvátního zatíţení a nepřipravenosti 

organismu.  

 

Jako vhodnou zátěţ pro posilovací cvičení lze vyuţít např. osu olympijské činky, 

jejíţ oficiální hmotnost činí 20kg pro muţe, 15kg 

pro ţeny. Tato ţerď je dostupná téměř v kaţdém 

fitness centru, coţ z ní činí ideální prostředek pro 

posilování. Další velmi dobře dostupnou zátěţí 

jsou kotouče poţadované hmotnosti, se kterými 

lze posilovat i bez umístění na osu. Ve fitness 

centru lze dále vyuţít běţných jednoručních 

činek, popřípadě kettlebellŧ. (Pub-75-84-03, 

2010) Pokud nemáme přístup do fitness centra, 

posilovat je moţné s vlastním tělem či 

improvizovanými pomŧckami téměř kdekoliv. 

Největší výhodou je nenáročnost na materiální 

vybavení, nevýhodou pak často zúţené mnoţství 

proveditelných cvikŧ. Záleţí však na 

představivosti a fantazii při tvorbě tréninku. 

Mezi posilovací cvičení s vlastním tělem lze 

zařadit rŧzné statické a dynamické varianty 

dřepŧ, výpadŧ, poskokŧ, shybŧ či klikŧ. Jako 

improvizované posilovací pomŧcky je moţné 

vyuţít např. batohu s plnými PET lahvemi, pytle 

s pískem či jakýmkoliv jiným materiálem, 

velkých či malých pneumatik. Tento materiál 

OBRÁZEK 3 - PŘÍKLAD CORE TRÉNINKU 

OBRÁZEK 4 - PŘEVRACENÍ PNEUMATIKY 
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mŧţe částečně nahradit vybavení posilovny, nebo jej lze pouţít jako přídavnou zátěţ 

u některých cvikŧ s vlastním tělem. Posilovací cvičení na závěsném systému TRX 

(Total Resistance Exercise) či jemu podobném, jsou dalším vhodným prostředkem pro 

rozvoj síly nejen tělesného středu, ale i celého těla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 BĚH 

Běh je jedním z pro člověka nejpřirozenějších zpŧsobŧ pohybu, a zároveň 

prostředek pro vybudování dostatečné aerobní i anaerobní zdatnosti. Dlouhodobá 

vytrvalost je povaţována za základní stavební kámen obecné zdatnosti, která je 

potřebná v rŧzné míře pro všechny disciplíny talentových zkoušek. Ačkoliv se ve 

vojenské části vytrvalostní běh nevyskytuje, obecná dlouhodobá vytrvalost je nezbytný 

základ, na kterém lze stavět více specifické formy běhu. (Pub-75-84-02, 2010) 

Kromě klasického běhu v terénu je zejména v zimním období vhodné vyuţít 

běţeckých pásŧ, které jsou dnes jiţ často dostupné ve fitness centrech. Lepší běţecké 

pásy umoţňují kromě základních reţimŧ i přednastavené profily trati nebo volbu 

sklonu, coţ lépe modeluje běh v terénu. K tréninku obecného pohybového základu lze 

vyuţít i běh do kopce v terénu, nebo běh s odporem (např. s taţením pneumatiky). Také 

výběhy schodŧ mohou být vhodným pomocníkem v přípravě po celý rok. I přes některé 

výhody běţeckých pásŧ není vhodné jejich upřednostňování na úkor běhŧ v terénu, 

které jsou pro člověka přirozenější Dle zamýšleného fyziologického účinku pak lze 

libovolně upravovat intenzitu činnosti na základě poznatkŧ z kapitoly o sportovním 

tréninku a pohybových schopnostech.   

OBRÁZEK 5 - VÝPADY S PNEUMATIKOU NAD HLAVOU 
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4.3.3 LEZENÍ, BOULDERING 

Sportovní lezení a bouldering jsou dalšími sportovními odvětvími s příznivým 

vlivem na obecnou svalovou zdatnost 

celého těla, koordinaci pohybu, 

a v případě sportovního lezení i na 

psychickou odolnost. (Michalička a kol., 

2009) Bouldering je druh lezení, při 

kterém se nevyuţívá lana a provádí se do 

výšky maximálně několika metrŧ nad 

zemí. Při lezení zejména ve venkovním 

přírodním prostředí dochází k ovlivnění 

provedení i psychickou sloţkou sportovního tréninku, coţ nutně nemusí znamenat 

ovlivnění negativní. Součástí provedení disciplíny lezení po provazovém ţebříku je i 

řízený pád do lana, který mŧţe nepřipravenému uchazeči zpŧsobit nepříjemné pocity. 

Doba odhodlávání k pádu se do celkového výsledku disciplíny lezení po provazovém 

ţebříku jiţ nepočítá, coţ však neplatí u ovlivnění výsledku psychikou a emocemi 

v prŧběhu samotného provedení. Z dŧvodu strachu či úzkosti mŧţe dojít k narušení 

koordinace či přeanalyzování techniky a následnému zhoršení výkonu, nebo chybě. 

Právě lezení s jištěním pomocí lana přispívá k rozvoji psychické odolnosti a fyzické 

zdatnosti tak, aby výsledný výkon byl formován převáţně sloţkou kondiční, která je 

pozitivně podpořena sloţkou psychickou. Bouldering je druhem lezení, u kterého není 

ovlivnění emocemi strachu či úzkosti tak výrazné. To je dáno z větší části relativně 

bezpečným prostředím v malých výškách. Bouldering je tedy vhodný zejména 

k tréninku silových a koordinačních schopností, které se mohou pozitivně projevit nejen 

u lezení po provazovém ţebříku, nýbrţ i ve zbylých dvou disciplínách.  

  

OBRÁZEK 6 - UKÁZKA BOULDERINGU 
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OBRÁZEK 7 - UKÁZKA BALANČNÍHO CVIČENÍ NA 

BOSU 

4.3.4 KOORDINAČNĚ OBRATNOSTNÍ CVIČENÍ 

Cíleným prováděním koordinačních cvičení lze vytvořit široký pohybový základ 

pro technickou část kaţdé 

z disciplín. V této kapitole se však 

záměrně nejedná o zúţený popis 

specifických tréninkových 

prostředkŧ jednotlivých disciplín, 

nýbrţ o komplexní souhrn 

moţností rozvoje. Trénink 

koordinačních schopností by se 

měl řídit zákonitostmi zmíněnými 

v kapitole o koordinačních 

schopnostech a obecně platnými 

zákonitostmi sportovního tréninku. Některé prostředky pro rozvoj koordinačních 

schopností dle Periče a Dovalila (2010) jsou uvedeny níţe.  

 Zrcadlová cvičení 

 Asymetrické pohyby – protisměrné pohyby paţí a nohou 

 Arytmické pohyby – pohyb kaţdé končetiny v jiném rytmu 

 Asynchronní pohyby – činnost jedné končetiny o jednu dobu zpoţděna oproti druhé 

 Cvičení s náčiním (švihadla, tyče, lana) 

 Cviky na ovládání a manipulaci s předměty (házení, chytání, vrhání)  

 Rovnováţná, balanční a rytmická cvičení 

OBRÁZEK 8 - UKÁZKA BALANČNÍHO CVIČENÍ NA BOSU 
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Všeobecný rozvoj koordinačních schopností se nesnaţí o dokonalé zvládnutí 

dané činnosti, nýbrţ o co největší rozšíření pohybového fondu, na který navazuje právě 

rozvoj speciálních koordinačních schopností konkrétní disciplíny.  

4.3.5 CROSSFITOVÝ TRÉNINK 

CrossFit je soutěţní fitness sport a zároveň široká filozofie tělesných cvičení. 

Jedná se o poměrně mladou disciplínu s pŧvodem v USA, která si v současné době 

získává svou popularitu i v České 

republice. (Tucker, 2013) CrossFit ve 

svém tréninkovém programu zahrnuje 

koordinačně jednoduchá cvičení (dřepy, 

shyby, výpady, sedy-lehy, kliky na 

bradlech), vzpírání, disciplíny silového 

trojboje, plyometrická cvičení (výskoky 

na bednu, dřepy s výskokem), cvičení 

s vlastní hmotností (angličáky, kliky ve 

stojce, vzpory na hrazdě či kruzích, lezení 

po provazu či tyči), kardiovaskulární cvičení (běh, veslování na trenaţéru, plavání) či 

rŧzné pohyby s medicinbalem, švihadlem, kettlebellem a jiným náčiním. (Glassman 

a kol., 2010) 

CrossFit rozvíjí 10 základních komponent fitness, kterými jsou kardiovaskulární 

zdatnost (1), vytrvalost (2), síla (3), flexibilita (4), výbušná síla (5), rychlost (6), 

koordinace (7), hbitost (8), rovnováha (9), přesnost (10).  

OBRÁZEK 9 - KLIKY VE STOJCE 

OBRÁZEK 10 - PŘEMÍSTĚNÍ A TLAK S KETTLEBELLEM 
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Z předchozích odstavcŧ je zřejmé, ţe CrossFit patří k nejuniverzálnějším 

prostředkŧm pro dosaţení obecné tělesné zdatnosti, a tudíţ je právem zařazen 

v kategorii všeobecně rozvíjejících cvičení. Zahrnuje v sobě většinu jiţ zmíněných 

pohybových aktivit, které jsou však často pojaty v jiné formě a na základě odlišné 

filozofie. Pro svou univerzálnost a praktičnost je hojně vyuţíván k fyzické přípravě 

vojáky Armády Spojených státŧ amerických.  

4.4 SAC 

4.4.1 CVIČENÍ STŘEDNÍ SPECIFIČNOSTI 

Do cvičení střední specifičnosti byly zahrnuty rŧzné kombinace modifikovaného 

provedení disciplíny SAC. Jedná se především o variace krátkých překáţkových drah či 

běhŧ s dŧrazem na rychlost a obratnost. Uvedená cvičení slouţí pro demonstraci šíře 

moţností tréninku a jeho modifikací dle vnějších podmínek. Od kaţdého typu cvičení je 

moţné vymyslet desítky rŧzných variací, které však z pochopitelných dŧvodŧ nemohou 

být uvedeny všechny.  

Typ cvičení Popis Modifikace 

Jednoduchá 

rychlostně 

obratnostní cvičení 

Trasa bez nářadí dlouhá 15 m. 

Cvičenec vybíhá, na značce 4 m 

od startu zaujme polohu na břiše, 

vstává a sprintuje dále. Na značce 

8 m od startu zaujímá polohu na 

zádech, vstává a pokračuje na 

značku 12 m od startu, kde 

provede leh na břiše, vztyk, leh na 

zádech, vztyk, načeţ pokračuje do 

cíle. 

 Rŧzné startovní polohy 

 Rŧzná délka trasy 

 Rŧzný počet a vzdálenosti 

stanovišť s činností 

 Rozdílná činnost na 

stanovištích (klik, dřep 

s výskokem, otočení okolo 

vertikální osy atd.) 
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Sprinty z různých 

poloh 

s překonáním 

překáţky 

Trasa dlouhá 15m, v polovině 

trasy umístěn tělocvičný kŧň nebo 

koza. Na povel cvičenec vybíhá, 

překoná překáţku shora, následně 

ji podleze zpět, oběhne a 

pokračuje směrem do cíle. 

 Starty z rŧzných poloh 

 Odlišná délka trasy 

 Překonání tam i zpět 

 Přeskok tam, zpět a 

oběhnutí do pŧvodního 

směru 

 Přeskok tam, zpět a 

podlezení do pŧvodního 

směru 

 Překonání roznoţkou, 

skrčkou, schylkou 
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P ř í k l a d  j e d n o d u c h ý c h  r yc h l o s t n ě  o b r a t n o s t n í c h  c v i č e n í  

Leh na břiše, 

vztyk (1) 

Leh na zádech, 

vztyk (2) 
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(1+2) 
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7
,5

m
 

Těl koza 

Přeskok, podlezení zpět, oběhnutí do cíle 
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Jednoduché 

překáţkové dráhy 

Na trase dlouhé 15m je umístěna 

tělocvičná koza, švédská lavička 

na délku, ţíněnka a tělocvičný 

kŧň. Mezery mezi překáţkami 

přibliţně stejně dlouhé. Po startu 

cvičenec překonává přeskokem 

tělocvičnou kozu a pokračuje 

směrem ke švédské lavičce, 

kterou snoţmo přeskakuje. Na 

ţíněnce provádí kotoul vpřed, 

následně libovolně přeskakuje 

tělocvičného koně a běţí do cíle. 

 Starty z rŧzných poloh 

 Odlišná délka trasy 

 Rŧzné překáţky 

 Překonání tam i zpět 

 Podlézání tělocvičné 

kozy namísto přeskoku 

 Přeskok lavičky 

s obratem o 180°, 

přeskočení odrazem 

jednonoţ 

 Více kotoulŧ na ţíněnce, 

kotoul vzad 

 Podlezení koně 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další podoblastí cvičení střední specifičnosti disciplíny SAC je specializovaný 

trénink překonání jednotlivých překáţek s minimalizací významu kondiční sloţky 

provedení a s dŧrazem na sloţku technickou. Hlavním přínosem tohoto tréninku je 

zautomatizování a zekonomičtění pohybŧ, coţ ve výsledku vede k větší jistotě 

provedení, sníţení pravděpodobnosti chyby a zlepšení výkonu. Specializovaný trénink 

jednotlivých překáţek by měl probíhat na překáţkách předepsaných rozměrŧ. Pokud by 

tomu tak nebylo, přizpŧsobovali bychom se prostředí, které neodpovídá realitě 

přijímacích zkoušek, coţ by mohlo mít za následek přesně opačný účinek, neţ ten 

pŧvodně zamýšlený, tj. úspěšné absolvování. V následující tabulce popíšeme stěţejní 

body, na které je vhodné se zaměřit při nácviku překonání jednotlivých překáţek. 
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Z výše zmíněných dŧvodŧ nejsou přílišné obměny moţné, neboť záměrem tohoto typu 

cvičení je přizpŧsobení se na konkrétní uzavřenou situaci v relativně stálém prostředí.  

Překáţka Provedení 

Tělocvičná koza  Dynamický nástup s přiměřeným odrazem (ne příliš vysoký ani 

daleký). Cílem je překonání kozy v co nejkratším čase po co 

nejkratší dráze.  

 Dopad do podřepu rozkročného, tělo otočeno přibliţně o 90° 

z pŧvodního směru pohybu.  

 Po dopadu dokončení obratu a hbité prolezení pod kozou po 

čtyřech, nebo chŧzí v dřepu v případě menšího vzrŧstu. Během 

podlézání je moţný dotyk kozy, která nám částečně mŧţe 

slouţit jako opora. Její posunutí či zborcení by se však nemělo 

objevit.  

 Po podlezení tělocvičné kozy vztyk, otočení do pŧvodního 

směru a oběhnutí kozy v nejpřímějším moţném směru 

s minimálním prodlouţením trasy. Je třeba dát pozor, aby 

nedošlo k zakopnutí o nohy kozy. Zpŧsob běhu šlapavý – menší 

kroky, vyšší frekvence, výraznější náklon trupu vpřed.  

Švédská lavička  Doběh k lavičce se vyznačuje postupným narovnáváním trupu a 

sniţováním rychlosti pohybu. V přiměřené vzdálenosti od 

lavičky proběhne otočení o 180°. Je výhodné provádět otočku 

vţdy na stejnou, pro cvičence přirozenější, stranu. 

 Odraz probíhá obounoţ, s částečnou rotací a spíše ze špiček. Je 

ţádoucí, aby rotace během letu byla pokračováním obratu před 

lavičkou, tedy neměla opačný směr. 

 Správný odraz je dŧleţitým předpokladem pro správný dopad a 

následné rychlé pokračování v pohybu. Dopad by měl být opět 

do mírného podřepu s nohama mírně rozkročenýma, coţ je 

nejvhodnější a nejstabilnější poloha pro pokračování v pohybu. 

Šlapavý zpŧsob běhu je po překonání lavičky opět 

nejvýhodnější. 

Ţíněnky  Náběh na překáţku mŧţe být proveden vyšší rychlostí. Snaha je 

o co nejrychlejší otočení kolem příčné osy, kterému lze 

napomoci vyšší rychlostí a sníţením poloměru otáčení sbalením 

těla. 

 Mezi prvním a druhým kotoulem je ţádoucí odraz ze špičky 

alespoň jedné nohy pro urychlení otáčivého pohybu. 

 Výběh by měl být opět šlapavým zpŧsobem. 
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Tělocvičný kůň 

našíř 

 Snaţíme se o co nejdelší zachování maximální rychlosti před 

překáţkou. 

 Překonání překáţky by mělo být přirozené a s co nejmenším 

odporem. Není potřeba vyuţívat zbytečně více energie, neţ je 

nezbytně nutné. Převalení přes tělocvičného koně se jeví jako 

vhodná varianta překonání.  

 Po dotyku oběma nohama za tělocvičným koněm následuje 

překonání celé trasy stejným zpŧsobem v opačném pořadí.  

 

4.4.2 CVIČENÍ VYSOKÉ SPECIFIČNOSTI 

Ke cvičením vysoké specifičnosti řadíme provedení dráhy v závodní podobě. Je 

nezbytné, obdobně jako u specializovaného tréninku jednotlivých překáţek, dodrţet 

jejich přesnou podobu, nebo se jí alespoň co nejvíce přiblíţit. Z tohoto dŧvodu není 

moţná přílišná obměna samotného provedení, avšak rŧzné varianty se nabízejí na 

základě modifikace objemu a intenzity zatíţení. Následující tabulka popisuje základní 

typy vysoce specifického tréninku disciplíny SAC na základě teorie sportovního 

tréninku.  

Překonání 

souvislou 

metodou 

Cvičenec probíhá vytyčenou 

závodní trasu po stanovenou dobu 

(např. 5, 10, či 15 minut). 

Intenzita je uzpŧsobena délce 

trvání, tudíţ se nejedná o 

maximální úsilí. Hlavním cílem 

tréninku je zpřesnění pohybŧ, 

odstranění neţádoucích 

nadbytečných pohybŧ a nalezení 

nejefektivnějšího zpŧsobu 

překonání překáţky při částečné 

únavě.  

 Střídavé tempo – střídání motivŧ 

po stanovenou dobu 

o 1x vysoká intenzita,  

1x nízká intenzita 

o 2x vysoká intenzita 

2x nízká intenzita 

 Změna intenzity na konkrétních 

překáţkách 

o Provedení kotoulŧ  maximální 

intenzitou, zbytek trasy niţší 

intenzita 

o Překonání tělocvičné kozy 

maximální intenzitou, zbytek 

trasy niţší intenzita. 

 Překonávání trasy pouze jedním 

směrem, opačným směrem běh 

rŧzné intenzity 

 Kombinace předchozích moţností 
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Překonání 

intervalovou 

metodou 

Cvičenec jednou či vícekrát 

překoná stanovenou trasu, 

následuje interval odpočinku, po 

kterém opět následuje interval 

práce. Ačkoliv při tréninku 

intervalovou metodou vyuţíváme 

i niţší intenzitu zatíţení (např. tzv. 

extenzivní metoda), je v našem 

případě vhodnější vyuţít metodu 

intenzivní, kdy dochází 

s tréninkem techniky zároveň ke 

stimulaci anaerobních schopností. 

Intenzita je nejvyšší moţná. Délka 

odpočinku 1:1-2 vŧči zatíţení. 

Délka série 10 – 15 minut, počet 

sérií v tréninku 2-3. (Perič a 

Dovalil, 2010)  

Délka sérií a počet sérií nemusí 

přesně odpovídat danému popisu, 

neboť záměrem není pouze 

stimulace pohybových schopností, 

nýbrţ i pohybových dovedností.  

 Změny metodotvorných činitelŧ – 

kratší či delší interval odpočinku, 

prodlouţený interval zatíţení.  

 Vyuţití modifikací z překonání 

souvislou metodou se zařazením 

intervalu odpočinku.  

Kontrolní 

cvičení 

Jedná se o nejspecifičtější 

provedení dané disciplíny, které je 

charakteristické maximální 

intenzitou a pouze jediným 

opakováním. Kontrolní cvičení je 

vhodné provádět v pravidelných 

intervalech, avšak ne příliš často. 

Ukazuje nám úroveň aktuální 

připravenosti k výkonu v dané 

disciplíně. Kromě zpětné vazby 

poskytnuté vlastním výkonem 

mŧţe uchazeč částečně poznat své 

psychické předstartovní stavy při 

zátěţi, kterou představuje jediný 

hodnocený pokus.  

 Modifikace jsou neţádoucí 
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4.5 LEZENÍ PO PROVAZOVÉM ŢEBŘÍKU  

4.5.1 CVIČENÍ STŘEDNÍ SPECIFIČNOSTI 

Mezi cvičení střední specifičnosti u disciplíny lezení po provazovém ţebříku 

patří z pochopitelných dŧvodŧ i lezení po pevném ţebříku. Struktura pohybu je 

podobná, avšak prostředí je oproti provazovému ţebříku neměnné. Lezení na pevném 

ţebříku tak slouţí především jako prostředek pro nácvik pravidelného rytmu pohybu, 

koordinace pohybŧ horních a dolních končetin, a rozvoj diferenciačních schopností pro 

lepší odhad vzdálenosti a pozice jednotlivých příček. Lezení na pevném ţebříku však 

mŧţe slouţit i jako vhodný pomocník pro rozvoj silových kondičních schopností. 

Dalším moţným prostředkem při tréninku disciplíny lezení po provazovém ţebříku je 

tzv. Bacharŧv ţebřík. Jedná se o ţebřík, který je na jednom konci pohyblivě spojený se 

stěnou, pomocí čehoţ lze volitelně nastavovat jeho sklon. Pŧvodně se jednalo 

o provazový ţebřík s dřevěnými příčkami, dnes však převaţuje celodřevěný pevný 

ţebřík. Význam Bacharova ţebříku je především v šíři uskutečnitelných variací 

tréninku, které nabízí. Jiný sklon ţebříku znamená ovlivnění jiné části zapojených 

svalových skupin, a zároveň moţnost regulace obtíţnosti. Dalšími vhodnými cvičeními 

této kategorie jsou rŧzné variace šplhu na laně a na tyči.  

Dŧleţitým prvkem tréninku disciplíny lezení po provazovém ţebříku je 

bezpečnost. Jelikoţ se cvičenec často nachází ve výškách, ze kterých by si v případě 

pádu mohl přivodit zranění, je potřeba dodrţovat určitá bezpečnostní opatření. 

V případě lezení v niţší výšce nad zemí stačí dopomoc jiné osoby, která v případě pádu 

usměrní dopad tak, aby cvičenec dopadal na nohy. Pokud je cvičenec sám, doporučuje 

se v niţších výškách vyuţití alespoň ţíněnek či bouldermatek. Ve vyšších výškách je 

nezbytné dodatečné jištění pomocí lezecké výbavy. Pokud dodatečné jištění k dispozici 

není, dŧrazně se doporučuje lézt tzv. „na jistotu“, bez zbytečného nadměrného přepínání 

svých fyzických moţností, s dŧrazem na techniku a rytmičnost.  
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V následující tabulce jsou nastíněny některé konkrétní středně specifické 

moţnosti tréninku.  

Název Popis Modifikace 

Lezení na 

pevném ţebříku 

Cvičenec zaujme základní pozici 

pod ţebříkem, jedna ruka a jedna 

noha mŧţe být jiţ umístěna na 

ţebříku. Cílem cvičení je co 

nejrychleji zdolat pevný ţebřík 

s dŧrazem na přesnost a 

koordinaci pohybu. Vyvarujeme 

se tzv. pasgangu neboli nesouladu 

práce horních a dolních končetin. 

(současný pohyb levé HK a levé 

DK a opačně) 

 Vylézání a slézání ţebříku 

 Našlapování ob jednu příčku 

 Našlapování jednou nohou 

ob jednu příčku, druhou 

nohou na kaţdou příčku 

 Lezení v bočném postavení 

(ţebřík kolmo k ose těla) 

 Lezení pouze pomocí HK 

Bacharův ţebřík Ţebřík nastavíme do úhlu 

přibliţně 60°, cvičenec se rukama 

zachytí zespodu za jeho spodní 

příčky a nohy vhodným zpŧsobem 

umístí na příčky níţe. Následuje 

lezení po Bacharově ţebříku se 

snahou o plynulost a přesnost 

pohybu se střídavým pohybem 

dolní a horní končetiny.  

 Rŧzný sklon ţebříku 

 Lezení po horní straně 

ţebříku 

 Lezení pouze za pomoci 

horních končetin střídavě 

 Přeskakování ve visu z jedné 

příčky na druhou s úchopem 

obouruč 

 Vylézání a slézání ţebříku 

 Vynechávání určitých příček 

během lezení 

Šplh po laně, 

tyči 

Cvičenec zaujme polohu u lana 

nebo tyče, jednou rukou se mŧţe 

dotýkat. Na povel začíná šplhat po 

laně nebo tyči se snahou o co 

nejrychlejší provedení.  

 Šplh bez vyuţití dolních 

končetin 

 Šplh s přednoţením dolních 

končetin 

 Šplh se snahou o dŧraz na 

prodlouţení fáze přítahu a 

odtlačení 

 Šplh s izometrickou 

(statickou) fází mezi 

jednotlivými záběry 

 Vylézání a slézání 

Další podoblastí cvičení střední specifičnosti je technický trénink specifik této 

disciplíny se zaměřením na stránku provedení a uvědomění si pohybŧ. Jelikoţ se jedná 

v podstatě o krátkodobou cyklickou činnost, popis technického tréninku je zaměřen na 

dvě základní části – nástup a samotné lezení. Poslední, jiţ nebodovanou částí, je 
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závěrečné přestoupení na lezeckou stěnu a pád do lana, které se ani my v této práci 

nevěnujeme. 

Fáze Provedení 

Nástup Při fázi nástupu je nejvýhodnější stoj u ţebříku v bočném 

postavení (ţebřík kolmo k ose těla). Jedna ruka nataţená se 

dotýká příčky ţebříku (nejvýše však barevně označené), 

přičemţ opačná noha je umístěna na jedné z příček, nejčastěji 

na druhé odspodu. Po startovním povelu cvičenec začíná lézt 

vzhŧru.  

Lezení Po odstartování cvičenec současně posouvá protichŧdné 

končetiny (levá ruka, pravá noha a naopak). Snaha je o 

postupné zrychlování pohybu od startu do cíle, nedoporučuje se 

začít okamţitě maximální rychlostí. Uchazeč musí nejprve 

získat jistotu v pokládání končetin na příčky, teprve poté je 

vhodné začít s postupným zvyšováním tempa.  

Jiná situace je však s lezením pouze za pomoci horních 

končetin. Uchazeč po startu očima sleduje jen pozici příček nad 

ním, kterých se zachytává a posouvá výše. Nohy nejsou 

záměrně fixovány, ale pohybují se v souladu s pohybem horních 

končetin, obdobně jako u šplhu po laně bez přírazu.  

Závěr Poslední částí po dotyku karabiny a zastavením měření času je 

přelezení na lezeckou stěnu a zahlášení jističi „K PÁDU 

PŘIPRAVEN!“. Jistič dole zajistí prŧvěs lana a vydává pokyn 

„VPŘED!“, načeţ se uchazeč odráţí rukama a nohama od stěny, 

dopadá do lana a následně je spuštěn na zem.  

 

4.5.2 CVIČENÍ VYSOKÉ SPECIFIČNOSTI 

Cvičení vysoké specifičnosti disciplíny lezení po provazovém ţebříku se skládá 

výhradně ze cvičení prováděných na provazovém ţebříku. Z tohoto dŧvodu je šíře 

modifikací velmi úzká. Ve výsledné tabulce jsou modifikace záměrně vynechány, neboť 

by byly postaveny především na základě manipulace s metodotvornými činiteli, na které 

je postaveno jiţ uvedené rozdělení, čímţ by tak docházelo ke zbytečné duplikaci. 

Souvislá metoda provádění byla vypuštěna, neboť lezení bez přerušení po delší dobu 

není u většiny cvičencŧ moţné, ani pro závodní provedení efektivní. Ve zvýšené míře se 
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tedy uplatní intenzivní, extenzivní a rychlostně vytrvalostní intervalový trénink. 

Nezbytnou součástí přípravy je také kontrolní cvičení.  

 

Název Popis 

Intenzivní 

intervalová 

metoda 

Trénink intenzivní intervalovou metodou se vyznačuje dobou práce 

v trvání od 20 do 60 vteřin. Intenzita je maximální moţná. Délka 

zatíţení a odpočinku v poměru 1:1-2. Celková délka jedné série 

přibliţně 10-15 minut. Počet sérií 2-3.  

V praxi tomuto typu tréninku odpovídá např. vylezení a slezení 

provazového ţebříku v předpokládané délce trvání 20-40 vteřin, po 

kterém následuje odpočinek s délkou trvání 40-80 vteřin.  

Extenzivní 

intervalová 

metoda 

Trénink extenzivní intervalovou metodou je charakteristický delšími 

intervaly zatíţení (2-5 minut) a delšími intervaly odpočinku (v poměru 

1:1 k zatíţení). Intenzita je oproti intenzivní intervalové metodě 

nemaximální.  

Praktickým příkladem tohoto typu tréninku je např. vylézání a slézání 

provazového ţebříku po dobu 3 minut, po zatíţení následuje interval 

odpočinku v délce trvání zátěţe (v našem případě 3 minuty).  

Celková délka jedné série i počet sérií je totoţný s intenzivní 

intervalovou metodou.  

Rychlostně 

vytrvalostní 

metoda 

Rychlostně vytrvalostní intervalový trénink je dalším velmi vhodným 

prostředkem pro pozitivní ovlivnění úrovně především pohybových 

schopností, ale i pohybových dovedností. Intenzita je maximální. Doba 

trvání cvičení 5 – 20 vteřin, odpočinek čtyřnásobně aţ pětinásobně delší 

vzhledem k délce zatíţení, coţ slouţí k částečné obnově ATP. Celkový 

počet opakování 15 – 20, přičemţ v kaţdé sérii je přibliţně 5 opakování.  

Praktickým příkladem tohoto typu tréninku je vylezení ţebříku 

s maximálním úsilím v přibliţné délce trvání 10 – 20 vteřin, odsednutí 

do jistícího lana a spuštění cvičence na zem. Po dokončení intervalu 

práce nastává odpočinek v délce trvání 40 – 80 vteřin, stanovený na 

základě délky zatíţení.  
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Kontrolní 

cvičení 

Kontrolní cvičení, obdobně jako v případě SAC, patří nesporně ke 

cvičením vysoké specifičnosti. Spíše neţ pravidelný trénink se jedná o 

jednorázové ověření stavu připravenosti komplexního pohybového 

projevu v závodním provedení po určitém více čí méně specifickém 

tréninku. Kontrolní cvičení mŧţe poslouţit i jako prostředek pro poznání 

svých vlastních předstartovních psychických stavŧ a jejich případnou 

regulaci. Modifikace cvičení je z pochopitelných dŧvodŧ neţádoucí.  

4.6 PŘENÁŠENÍ ZÁTĚŢE  

4.6.1 CVIČENÍ STŘEDNÍ SPECIFIČNOSTI 

Mezi cvičení střední specifičnosti disciplíny přenášení zátěţe jsme pro účely této 

práce zařadili běhy se zátěţí v rŧzné intenzitě, modifikované provedení disciplíny 

a technický trénink překonání jednotlivých překáţek. První dva zmíněné druhy cvičení 

jsou zaměřeny především na kondiční rozvoj, technický trénink jednotlivých překáţek, 

jak jiţ název napovídá, je v první řadě zaměřen na sloţku techniky. 

Běh s přídavnou zátěţí je moţným zpŧsobem přivykání si na nároky této 

disciplíny. Klade však vysoké poţadavky na silovou připravenost cvičence a na 

správnou techniku běhu, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení kloubŧ. V případě 

závaţnějších nedostatkŧ mŧţe dojít k poškození pohybového aparátu, tudíţ se zařazení 

běhŧ se zátěţí doporučuje spíše pokročilejším cvičencŧm.  

Název Popis Modifikace 

Vytrvalostní běh 

se zátěţí 

Vytrvalostní běhy se zátěţí slouţí 

především pro navyknutí si na 

specifika ztíţeného pohybu a 

svalovou adaptaci. Měly by tvořit 

jakýsi obecný základ pro zařazení 

intenzivnějších intervalových 

tréninkŧ se zátěţí. 

Souvislý běh s batohem o 

hmotnosti 10 – 20 kg na vzdálenost 

3 – 10 km je konkrétním příkladem 

tohoto typu tréninku. 

 Hmotnost zátěţe 

 Vzdálenost běhu 

 Zařazení krátkých 

rychlejších úsekŧ 

 Rŧzné druhy zátěţe a 

zpŧsoby nesení (nad 

hlavou, v rukou podél 

těla, na hrudníku 

obouruč atp.) 

 Střídání zátěţe a 

zpŧsobŧ nesení 

v prŧběhu jednoho 

vytrvalostního běhu 
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Intervalové běhy 

se zátěţí 

Po dosaţení dostatečné úrovně 

dlouhodobé silové vytrvalosti lze 

přistoupit ke specializovanějšímu 

a intenzivnějšímu intervalovému 

tréninku, blíţícímu se svou 

intenzitou závodnímu provedení. 

Příkladem tohoto typu cvičení je 

běh 200 – 400 m dlouhých úsekŧ 

s batohem o hmotnosti 10 – 20 kg 

v délce trvání cca 45 – 100 vteřin. 

Interval zatíţení a odpočinku 

přibliţně 1 : 4, coţ odpovídá 3 – 8 

minutám spíše aktivního 

odpočinku. Intenzita relativně 

maximální, 10 – 20 opakování 

během jedné tréninkové jednotky. 

 Hmotnost zátěţe 

 Opakování s časovým 

omezením, nikoliv na 

stanovenou vzdálenost 

(např. 60 s zatíţení)  

 Rŧzné druhy zátěţe a 

zpŧsoby nesení (viz 

výše)  

 Střídání zátěţí po 

kaţdém opakování 

Člunkové běhy Jedná se v podstatě o obdobu výše 

uvedeného intervalového tréninku, 

při kterém pohyb neprobíhá pouze 

kontinuálně vpřed, ale dochází ke 

změně směru běhu, nebo návratu do 

předchozích postavení. 

Příkladem budiţ běh na vyznačené 

50 m dlouhé trase, kdy cvičenec po 

odstartování uchopí první zátěţ 

(např. batoh o hmotnosti 15 kg) a 

běţí k cílovému bodu trasy, kde jej 

pokládá na zem. Zpět běţí bez 

zátěţe, na startovní čáře uchopí 

druhou zátěţ (např. dva kanystry 

s vodou), a celý proces opakuje i 

s poslední zátěţí. Jedno opakování 

končí ve chvíli, kdy je cvičenec 

zpět na startovní čáře a přenesené 

zátěţe na čáře cílové. 

Interval odpočinku, délka 

opakování i objem zatíţení 

odpovídají výše zmíněnému 

intervalovému tréninku. 

 Běh se zátěţí tam i zpět 

 Zkrácení jednotlivých 

úsekŧ a vícenásobné 

opakování dané trati 

 Rŧzné délky úsekŧ 

s rŧznými zátěţemi 

 Rŧzné zpŧsoby nesení 

 Časové omezení 

opakování namísto 

uběhnuté vzdálenosti 

 

Modifikované provedení disciplíny je ve své podstatě překonání částečně 

upravené překáţkové dráhy s cílem adaptace organismu po kondiční i technické stránce. 
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Šíře cvičení mŧţe být, stejně jako u modifikovaného provedení disciplíny SAC, velmi 

rozsáhlá. Je vhodné vyuţít překáţek o stejné nebo podobné charakteristice, jakou mají 

překáţky v závodním provedení, avšak není to nezbytně nutné. Čím více se překáţky 

a intenzita budou blíţit závodnímu provedení, tím specifičtější trénink je. 

(Leboeuf a Butler, 2008) Ve cvičení střední specifičnosti se však nikdy nejedná 

o podobu totoţnou s provedením u talentových zkoušek.  

Typ cvičení Popis Modifikace 

Zjednodušené 

překáţkové 

dráhy 

Trasa dlouhá 30 m s tělocvičným 

koněm umístěným 15 m od 

startovní čáry a švédskou bednou na 

konci dráhy ve vzdálenosti 30 m. 

Cvičenec na povel uchopí zátěţ č. 1 

(např. 15kg batoh) a běţí směrem 

k první překáţce, kterou překonává 

podlezením. Po překonání 

pokračuje směrem ke švédské 

bedně, kterou přelézá. Po přelezení 

a dotyku obou chodidel země ji 

přelézá zpět a běţí po stejné dráze 

k tělocvičnému koni, kterého opět 

podleze. Takto celý proces opakuje 

2 – 4 × s rŧznými zátěţemi.  

Intenzita relativně maximální, 

interval odpočinku 4 – 5 × delší neţ 

doba zatíţení. Celkový počet 

opakování 5 – 10. 

 Délka trasy (stále však mezi 

20 – 50 m v jednom směru) 

 Hmotnost zátěţe 

 Druh zátěţe a zpŧsob nesení 

(např. batoh v rukách) 

 Vyuţití improvizovaných 

překáţek (např. stŧl, ţidle) 

 Změna vzdálenosti překáţek 

 Přenesení jedné zátěţe do 

cíle, návrat bez ní pro zátěţ 

další. Po přenesení všech 

zátěţí do cíle opět postupné 

přenášení zpět na start ve 

stejném pořadí.  

 Modifikace na základě 

změny dalších 

metodotvorných činitelŧ 

o Kratší / delší interval 

odpočinku 

o Změny intenzity 

v prŧběhu zatíţení 
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Šv. lavička Šv. lavička 

Těl. kŧň Díly šv. bedny Šv. bedna 

4

 

4

 

P ř í k l ad  s loţ i t ě j š í ch  p ř ek áţk ov ých  d r ah  

S
T

A
R

T
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Přeskok Oběhnutí Proběhnutí Přeběhnutí Přeskok 

V
ý

m
ěn

a 
zá

tě
ţe

 

Sloţitější 

překáţkové 

dráhy 

Překáţková dráha dlouhá 30 m, na které 

jsou v přibliţně stejné vzdálenosti od 

sebe umístěny postupně následující 

překáţky: švédská bedna, švédská lavička 

na délku, 4 – 6 spodních dílů švédské 

bedny umístěných tak, aby bylo možné 

každým dílem proběhnout (odrazit se 

jednonož do dalšího), druhá švédská 

lavička, tělocvičný kůň našíř.  

Cvičenec po odstartování uchopí první 

zátěţ (např. 15kg batoh), běţí ke švédské 

bedně, kterou s batohem libovolně 

překonává. Švédskou lavičku obíhá okolo 

nejkratší moţnou trasou, načeţ pokračuje 

ke spodním dílŧm švédské bedny. Ty 

přebíhá odrazy z jednoho dílu do dalšího. 

Poté po horní straně překonává během 

švédskou lavičku a podlézá tělocvičného 

koně našíř. Po podlezení koně běţí vedle 

překáţkové dráhy zpět na začátek, kde 

poloţí první zátěţ a uchopí druhou (např. 

dva kanystry), načeţ se celý proces 

opakuje.  

Lze vyuţít všech 

druhŧ modifikací, 

zmíněných 

v předchozím typu 

překáţkových drah.  
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Posledním typem cvičení střední specifičnosti disciplíny přenášení zátěţe je, 

obdobně jako v případě SAC, specializovaný trénink překonání jednotlivých překáţek 

předepsaných rozměrŧ, se zaměřením na přesnost a kvalitu provedení.  

Fáze Provedení 

Vytaţení zátěţe Po odstartování uchazeč vybíhá směrem ke třem spodním dílŧm 

švédské bedny, v nichţ jsou umístěny všechny zátěţe. Je 

nezbytné si dát pozor zejména na to, aby nedošlo k posunutí či 

převrhnutí švédské bedny, coţ by znamenalo jistou ztrátu času i 

sil uchazeče. Vytaţení zátěţe klade dŧraz především na silovou 

připravenost, neboť přístup a poloha zdvihání břemene není 

ideální. Je dŧleţité zachovat rovnou polohu zad (nekulatit je), aby 

nedošlo k jejich poranění. Toho lze dosáhnout sníţením polohy 

podřepem, nikoliv ohýbáním celého trupu směrem k zátěţi.  

U 15kg batohu je moţné vyuţít alternativní metody vyjmutí a 

usazení na záda. Batoh je potřeba uchopit za ramenní popruhy 

kříţem zevnitř a podhmatem. Po uchopení vyzvedává uchazeč 

batoh do výšky a nechává jej přes hřbet rukou a nadloktí 

sklouznout na záda. Pro jakýkoliv zpŧsob nasazení batohu se 

doporučuje mít oba ramenní popruhy spíše volnější, aby nedošlo 

k problémŧm s jejich zachycením. Výše zmíněný zpŧsob 

eliminuje riziko hledání popruhu a nedovolený vstup na švédskou 

lavičku pouze s jedním nasazeným popruhem. Právě neúplně 

nasazený batoh bývá častým dŧvodem vrácení uchazeče před 

švédskou lavičku a opakování překonání překáţky s batohem 

správně nasazeným. 

Švédská lavička Po vytaţení zátěţe uchazeč běţí směrem ke švédské lavičce, 

kterou přeběhem překonává. U přenášení 1. zátěţe (15kg batohu) 

je potřeba dbát na jeho nasazení na obě ramena před vkročením 

na švédskou lavičku (viz vytaţení zátěţe). Z lavičky seskakujeme 

v běhu tak, aby došlo k co nejmenšímu zpomalení pohybu a bylo 

moţné plynule pokračovat v běhu. Dopad by měl být hladký a 

z niţší výšky, čehoţ dosáhneme drobným sníţením postoje před 

seskokem z lavičky a odrazem spíše do dálky, neţ do výšky.  

Švédská bedna Ve všech případech překonání překáţky je nutné dodrţet 

maximální vzdálenost zátěţe od uchazeče 1 m. V případě 

překonávání s kanystry a lodním vakem uchazeč musí poloţit 

zátěţ na překáţku. Překonání s batohem je moţné bez jeho 

sundání a poloţení na švédskou bednu.  

Pravděpodobně nejrychlejším zpŧsobem překonání s kanystry je 

odraz za běhu jednonoţ, zapření se kanystry o hřbet švédské 

bedny, došlap druhou nohou na vrchní díl švédské bedny a odraz 
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z ní na druhou stranu. Tento zpŧsob překonání je však silově i 

koordinačně náročnější a jeho aplikace při částečné únavě mŧţe 

být velmi problematická.  

Efektivnější metodou pro většinu uchazečŧ tak zŧstane poloţení 

kanystrŧ, nalehnutí na švédskou bednu a převalení těla přes ni. 

Totoţný zpŧsob je vhodné vyuţít při překonávání překáţky i 

s lodním vakem a batohem. 

Tělocvičný kůň Podlézání tělocvičného koně je poslední překáţkou kaţdého ze tří 

úsekŧ. Doporučuje se překonání sklouznutím po břiše s batohem 

na zádech, s kanystry a lodním vakem ve vzpaţení. Je vhodné si 

chránit kolena např. nákoleníky nebo alespoň dlouhými 

nohavicemi. Uchazeči menšího vzrŧstu mohou prolézt pod 

koněm ve dřepu či po kolenou, avšak oproti sklouznutí jde ve 

většině případŧ o časovou ztrátu.  

 

4.6.2 CVIČENÍ VYSOKÉ SPECIFIČNOSTI 

Jelikoţ jednotlivé disciplíny lze definovat jako uzavřené soubory dovedností, 

míra specifičnosti je pro účely této práce posuzována především na základě podoby 

dané překáţkové dráhy. Z tohoto dŧvodu se ve cvičení vysoké specifičnosti 

jednotlivých disciplín vyskytuje pouze komplexní trénink na překáţkové dráze, která 

stanovenému provedení u talentových zkoušek plně odpovídá.  

Název Popis Modifikace 

Překonání 

souvislou 

metodou 

Cvičenec probíhá vytyčenou trasu se 

zátěţí po stanovenou dobu (např. 5, 10, 

či 15 minut). Intenzita je uzpŧsobena 

délce trvání, tudíţ se nejedná o 

maximální úsilí. Cílem tréninku je 

zpřesnění pohybŧ, odstranění 

neţádoucích nadbytečných pohybŧ a 

nalezení nejefektivnějšího zpŧsobu 

překonání překáţky při částečné únavě.  

 Střídavé tempo – střídání 

motivŧ po stanovenou dobu 

o 1x vysoká intenzita,  

1x nízká intenzita 

o 2x vysoká intenzita 

2x nízká intenzita 

 Manipulace se zátěţí 

 Změna intenzity na 

konkrétních překáţkách 

 Kombinace předchozích 

moţností 
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Překonání 

intervalovou 

metodou 

Cvičenec jednou či vícekrát překoná 

stanovenou trasu, následuje interval 

odpočinku, po kterém opět následuje 

interval práce. Ačkoliv při tréninku 

intervalovou metodou vyuţíváme i niţší 

intenzitu zatíţení (např. tzv. extenzivní 

metoda), je v našem případě vhodnější 

vyuţít metodu intenzivní, kdy dochází 

s tréninkem techniky zároveň ke 

stimulaci anaerobních schopností.  

Intenzita je nejvyšší moţná. Délka 

odpočinku 1:1-2 vŧči zatíţení. Délka 

série 10 - 15 minut, počet sérií 

v tréninku 2 - 3. (Perič a Dovalil, 2010)  

Délka sérií a počet sérií nemusí přesně 

odpovídat danému popisu, neboť 

záměrem není pouze stimulací 

pohybových schopností, nýbrţ i 

pohybových dovedností.  

 Změny metodotvorných 

činitelŧ – kratší či delší 

interval odpočinku, 

prodlouţený interval 

zatíţení.  

 Vyuţití všech modifikací 

z překonání souvislou 

metodou se zařazením 

intervalu odpočinku.  

Kontrolní 

cvičení 

Jedná se o nejspecifičtější provedení 

dané disciplíny, které je charakteristické 

maximální intenzitou a pouze jediným 

opakováním. Kontrolní cvičení je 

vhodné provádět v pravidelných 

intervalech, avšak ne příliš často. 

Ukazuje nám úroveň aktuální 

připravenosti k výkonu v dané 

disciplíně. Kromě zpětné vazby 

poskytnuté vlastním výkonem mŧţe 

uchazeč částečně poznat své psychické 

předstartovní stavy při zátěţi, kterou 

představuje jediný hodnocený pokus.  

 Modifikace jsou neţádoucí 
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5. ZÁVĚR  

Diplomová práce podává jedinečný a ucelený přehled o tom, jaké jsou moţnosti 

fyzické přípravy k vojenské části talentových zkoušek na VO FTVS UK Praha. Cvičení 

jsou rozdělena dle specifičnosti, která je pro účely této práce chápána především 

z hlediska struktury pohybu. Cvičení nízké specifičnosti, neboli všeobecně rozvíjející 

cvičení, jsou uvedena společně pro všechny disciplíny. Cvičení střední specifičnosti se 

výslednému závodnímu provedení podobají buďto intenzitou a pouze částečně 

strukturou pohybu (speciální kondiční cvičení), nebo strukturou pohybu a intenzitou 

pouze částečně (technický trénink překáţek). Cvičení vysoké specifičnosti pak probíhají 

výhradně na předepsané závodní trati a s dodrţením všech pravidel stanovených pro 

přijímací řízení. Diferencujícími parametry u cvičení vysoké specifičnosti všech 

disciplín jsou především metodotvorní činitelé, neboť provádět změny ve struktuře 

předepsané trasy je vzhledem k uzavřené podobě závodního provedení neţádoucí.  

Z dŧvodu omezeného rozsahu práce se současným zachováním přehlednosti 

nebylo moţné do detailu rozpracovat jednotlivá cvičení. Kaţdé uvedené cvičení by jistě 

zasluhovalo podrobný popis, zmínění nejčastějších chyb při provádění a pestrou 

obrazovou fotodokumentaci.  

Lze se domnívat, ţe realizace výše navrţených cvikŧ a cvičení jednoznačně 

povede k dosaţení lepších výsledkŧ u vojenské části talentových přijímacích zkoušek, 

avšak konkrétní velikost změny z dŧvodu absence empirického výzkumu lze stěţí určit. 

Podrobné zpracování jednotlivých disciplín vojenské části talentových 

přijímacích zkoušek doporučuji jako téma závěrečné práce pro studenty bakalářského 

studia Vojenského oboru. Případný rozsah jejich práce bude zúţený, coţ jim umoţní 

dopracovat se k potřebným detailŧm. Studenti by mohli navázat na základní teze této 

práce, propracovat detailně jednotlivá cvičení u konkrétní disciplíny, zrealizovat 

a vyhodnotit intervenci v podobě tréninkového plánu pro jimi zvolenou disciplínu. 

Zvláště zajímavé by bylo porovnání změn ve výkonu po určitém počtu tréninkových 

jednotek a analýza hlavních příčin těchto změn. Výkon v disciplínách je v rŧzném 

poměru závislý na kondičních a technických činitelích, coţ znamená, ţe u některé 

disciplíny bude největšího vzestupu výkonu dosaţeno jiţ po několika málo lekcích, 

u jiné disciplíny naopak zlepšení výkonu potrvá mnohem déle. Bylo by přínosné tuto 
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křivku změny výkonnosti v závislosti na čase zjistit, neboť by to mohlo pomoci 

uchazečŧm při vytvoření přibliţné představy o tom, jaký časový úsek je potřeba věnovat 

tréninku či nácviku konkrétní disciplíny.  

Závěrem této práce povaţuji za nezbytné zmínit, ţe bodový zisk z vojenské části 

talentových zkoušek tvoří pouze necelou třetinu z celkového moţného bodového zisku. 

Případný dílčí neúspěch ve vojenské části tedy automaticky neznamená neúspěch 

u talentových zkoušek a nepřijetí ke studiu na Vojenském oboru – pochopitelně za 

předpokladu dodrţení pravidel, tedy dosaţení alespoň 1 bodu v kaţdé disciplíně.  

Jelikoţ není výsledek přijetí ke studiu závislý na absolutní hodnotě bodového 

zisku, nýbrţ na relativním bodovém zisku vzhledem k ostatním uchazečŧm, hraje 

podstatnou roli u přijímacího řízení také úroveň výkonu ostatních uchazečŧ v daný rok. 

I přes vysoký bodový zisk nemusí být uchazeč ke studiu přijat, přestoţe v minulých 

letech by mu u přijímacího řízení shodný bodový zisk zajistil jisté přijetí. 

Za neúspěchem u přijímacího řízení tak nemusí nutně stát nekvalitní výkon uchazeče, 

nýbrţ také velmi kvalitní výkony dalších uchazečŧ. Z tohoto dŧvodu se doporučuje své 

snahy o přijetí ke studiu na Vojenském oboru při jednom neúspěchu nevzdávat 

a účastnit se přijímacího řízení i v následujícím roce.  

K vyšší pravděpodobnosti přijetí mŧţe poslouţit právě tato diplomová práce, 

která shrnuje přístupy doposud nepublikované.  
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