
Abstrakt 

ROZBOR TRÉNINKU SKOKANKY DO DÁLKY V LETECH 2001 - 2004 

 

Cíle práce:  Rozbor vlastního výkonnostního vývoje a tréninkového zatížení ve třech letech 

vrcholového tréninku (2001/2002 – 2003/2004). Veškeré analyzované údaje jsou získány 

z dlouhodobě vedených tréninkových deníků a vlastních vzpomínek. 

 

Metodika: Sportovní a osobnostní vývoj v etapě základního, speciálního a vrcholového 

tréninku, byl popsán na základě evidence tréninkových deníků a vlastních vzpomínek.       

      Ve sledovaném období vrcholové nebo-li výkonnostní etapy, hodnotím dynamiku 

výkonnosti ve třech sledovaných sezónách. Výsledky jsou graficky znázorněny na základě 

těchto kritérií (maximální výkon v RTC, průměr třech nejlepších výkonů v RTC ,  průměr 

deseti výkonů v RTC).   

      Pro posouzení rozvoje rychlostních, silových a odrazových schopností byly využity 

speciální testy. Rychlostní schopnosti (20m -měřeno na vlastní pohyb ze startovních bloků, 

50m VS, 100m VS, 150m VS). Odrazové schopnosti (skok daleký z místa, skok daleký z 10ti 

a 12ti kroků, 10ti skok z místa, 5-ti skok střídavě ze čtyř kroků náběhu). Silové schopnosti 

(přemístění). Výsledky testů jsou zaznamenány v tabulkách. 

       Zhodnocení tréninkového zatížení  v obecných  a speciálních tréninkových ukazatelích je 

provedeno součtem STU a OTU z tréninkových deníků. Hodnoty jsou uvedeny v tabulkách a 

převedeny do grafu. 

      

Výsledky: Rozborem tříleté přípravy na skok do dálky ( 2001 / 02 – 2003 / 04) jsem zjistila 

dynamiku výkonnosti  v obecných i speciálních testech a jejich vliv na výsledné závodní 

výkony. Dále jsem  charakterizovala svůj osobnostní a sportovní vývoj během své sportovní 

kariéry. Další část mého rozboru se týkala zjištění velikosti tréninkového zatížení v obecných 

a speciálních tréninkových ukazatelích a v poslední části porovnávám své výsledky s prací 

Komrskové (2003). 

      Zjistila jsem, že každým rokem se zvyšoval objem zatížení v obecných ukazatelích. 

Speciální ukazatele dosahovaly každý rok dost rozdílné hodnoty (mimo síly), což bylo 

způsobeno obměňováním tréninkových prostředků v každém roce a z části i zdravotním 

omezením v tréninku. Potvrdilo se, že vzrůstal- li výkon v testových ukazatelích speciální 



odrazové síly a technických cvičení, zvýšil se i výkon ve skoku dalekém. Testové ukazatele 

rychlostních schopností se každým rokem zlepšovaly, ale již se to neodrazilo na závodních 

výkonech ve sprintérských disciplínách. 
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